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מושב שני :צדק חוזי ורצון חופשי
א .תליוהו וזבין
 .1ספרא ויקרא ,דבורא דנדבה ,פרשה ג )ווייס(
'יקריב אותו' מלמד שכופין אותו .יכול על כרחו? ת"ל 'לרצונו' .הא כיצד? כופין אותו עד
שיאמר רוצה אני.
 .2בבלי ,בבא בתרא מז ,א – מט ,א
]נא להתמקד בקטע הסוגייה הבא :מז ,ב" ,אמר רב נחמן אמר לי הונא" – מח ,ב" ,שויוה רבנן
לבעילתו בעילת זנות"[.
תנו רבנן :אומן אין לו חזקה ,ירד מאומנותו  -יש לו חזקה; אריס אין לו חזקה ,ירד מאריסותו -
יש לו חזקה; בן שחלק ,ואשה שנתגרשה  -הרי הן כשאר כל אדם .בשלמא בן שחלק איצטריך,
סלקא דעתך אמינא אחולי אחיל גביה ,קמ"ל דלא; אלא אשה שנתגרשה פשיטא! לא צריכא,
במגורשת ואינה מגורשת ,וכדרבי זירא ,דאמר ר' זירא אמר ר' ירמיה בר אבא אמר שמואל :כל
מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת  -בעלה חייב במזונותיה .אמר רב נחמן ,אמר לי
הונא :כולן שהביאו ראיה  -ראייתן ראיה ,ומעמידין שדה בידן; גזלן שהביא ראיה  -אין ראייתו
ראיה ,ואין מעמידין שדה בידו .מאי קמ"ל? תנינא :לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית -
מקחו בטל! לאפוקי מדרב ,דאמר רב :לא שנו אלא דאמר ליה לך חזק וקני ,אבל בשטר קנה,
קמ"ל כדשמואל ,דאמר :אף בשטר נמי לא קנה עד שיכתוב אחריות נכסים .ורב ביבי מסיים בה
משמיה דרב נחמן :קרקע אין לו ,אבל מעות יש לו; בד"א  -שאמרו עדים בפנינו מנה לו ,אבל
אמרו עדים ,בפנינו הודה לו  -לא ,כדרב כהנא ,דאמר :אי לאו דאודי ליה ,הוה ממטי ליה
לדידיה ולחמריה לשחוור.
אמר רב הונא :תליוהו וזבין  -זביניה זביני; מ"ט? כל דמזבין איניש ,אי לאו דאניס לא הוה
מזבין ,ואפילו הכי זביניה זביני .ודילמא שאני אונסא דנפשיה מאונסא דאחריני! אלא כדתניא:
יקריב אותו  -מלמד שכופין אותו ,יכול בעל כרחו? תלמוד לומר :לרצונו ,הא כיצד? כופין אותו
עד שיאמר רוצה אני .ודלמא שאני התם ,דניחא ליה דתיהוי ליה כפרה! ואלא מסיפא :וכן אתה
אומר בגיטי נשים ,כופין אותו עד שיאמר רוצה אני .ודלמא שאני התם ,דמצוה לשמוע דברי
חכמים! אלא סברא הוא ,אגב אונסיה גמר ומקנה .מותיב רב יהודה :גט המעושה ,בישראל -
כשר ,ובעכו"ם  -פסול ,ובעכו"ם  -חובטין אותו ואומרין לו :עשה מה שישראל אומר לך;
ואמאי? התם נמי נימא :אגב אונסיה גמר ומגרש! הא איתמר עלה ,אמר רב משרשיא :דבר תורה
אפילו בעכו"ם כשר ,ומה טעם אמרו בעכו"ם פסול? כדי שלא תהא כל אחת ואחת הולכת ותולה
עצמה ביד עכו"ם ומפקעת עצמה מיד בעלה .מותיב רב המנונא :לקח מסיקריקון וחזר ולקח
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מבעל הבית  -מקחו בטל; ואמאי? התם נמי נימא :אגב אונסיה גמר ומקני! הא אתמר עלה ,אמר
רב :לא שנו אלא דאמר ליה לך חזק וקני ,אבל בשטר  -קנה .ולשמואל דאמר :אף בשטר נמי לא
קנה ,מאי איכא למימר? מודה שמואל היכא דיהב זוזי .ולרב ביבי דמסיים בה משמיה דרב
נחמן :קרקע אין לו ,מעות יש לו ,מאי איכא למימר? רב ביבי מימרא הוא ,ומימרא לרב הונא לא
סבירא ליה .אמר רבא ,הלכתא :תליוהו וזבין  -זביניה זביני .ולא אמרן אלא בשדה סתם ,אבל
בשדה זו  -לא .ובשדה זו נמי  -לא אמרן אלא דלא ארצי זוזי ,אבל ארצי זוזי  -לא .ולא אמרן
אלא דלא הוה לאישתמוטי ,אבל הוה ליה לאישתמוטי  -לא .והלכתא :בכולהו דהוו זביניה
זביני ,ואפי' בשדה זו ,דהא אשה כשדה זו דמיא ,ואמר אמימר :תליוה וקדיש  -קדושיו קדושין.
מר בר רב אשי אמר :באשה ודאי קדושין לא הוו ,הוא עשה שלא כהוגן ,לפיכך עשו עמו שלא
כהוגן ואפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה .אמר ליה רבינא לרב אשי :תינח דקדיש בכספא ,קדיש
בביאה מאי איכא למימר? אמר ליה :שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות.
טאבי תלא לפאפי אכינרא וזבין ,חתם רבה בר בר חנה אמודעא ואאשקלתא .אמר רב הונא :מאן
דחתים אמודעא  -שפיר חתים ,ומאן דחתים אאשקלתא  -שפיר חתים .מה נפשך? אי מודעא ,לא
אשקלתא! ואי אשקלתא ,לא מודעא! ה"ק :אי לאו מודעא ,מאן דחתים אאשקלתא  -שפיר
חתים; רב הונא לטעמיה ,דאמר רב הונא :תליוהו וזבין  -זביניה זביני .איני? והא"ר נחמן:
העדים שאמרו אמנה היו דברינו  -אין נאמנים ,מודעא היו דברינו  -אין נאמנין! ה"מ על פה,
דלא אתי על פה ומרעא לשטרא ,אבל בשטרא  -אתי שטרא ומרעא לשטרא .גופא ,אמר רב
נחמן :אמנה היו דברינו  -אין נאמנין ,מודעא היו דברינו  -אין נאמנין; ומר בר רב אשי אמר:
אמנה היו דברינו  -אין נאמנין ,מודעא היו דברינו  -נאמנין ,מאי טעמא? שזה ניתן ליכתב ,וזה
לא ניתן ליכתב.
 .2.1רבנו ניסים גירונדי )ספרד ,מאה  ,(14חידושי הר"ן ,שם
אמר רב הונא תלוה וזבין זביניה זביני .פירוש ,קס"ד השתא ]=)התלמוד( סובר בשלב זה[
דסבירא ליה לרב הונא ]=שסבור ר' הונא[ דאגב אונסיה בלחוד גמר ומקני ]=שאדם גומר
בדעתו להקנות אגב האונס בלבד[ ,והוא הדין לתלוה ויהיב ]=אנסוהו ונתן מתנה[ דמתנתו
מתנה ,והיינו דמקשינן ]=ולכן מקשה התלמוד[ מדתניא ]=ממה ששנינו[ 'יקריב אותו' ומגטי
נשים ,דהוה לן למימר ]=שהיינו צריכים לומר[ דגט המעושה אפילו שלא כדין כשר  -דאגב
אונסיה בלחוד ]=שאגב אונסו בלבד[ גמר ]=)בדעתו([ ומגרש .ומפרקינן ]=ומתרץ התלמוד[
הא איתמר עלה ]=הרי נאמר על כך[ אמר רב משרשיא דבר תורה אפילו בגוים כשר כו'.
ואם תאמר ,והא אסיקנא התם ]=והרי הסקנו שם[ בפרק המגרש דהא ]=ש)מימרה( זו[ מרב
משרשיא בריתא ]=טעות[ היא ודבר תורה בגוים פסול! יש לומר דהתם לא אסיקנא הכי
]=הסיבה שהסקנו כך שם איננה[ משום דקשיא עליה מתני' ובריתא ]=משום שהמימרה מוקשה
ממקור תנאי[ אלא ממימרא דרב ושמואל ,וכיון שכן אפשר שרב הונא לא סבר לה כותיהו
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]=כמותם[ אלא כרב משרשיא דאמר דבר תורה אף בגוים כשר .וכי תימא ]=ואם תאמר[ מכל
מקום קשיא הילכתא אהילכתא ]=מכל מקום פסיקות ההלכה סותרות[ ,דקיימא לן ]=שהלכה
בידינו[ כרב הונא וקי"ל דליתא ]=ומצד שני הלכה שלא[ לדרב משרשיא ,לאו קושיא היא דכיון
דאסיקנא ]=שהסקנו[ דרב הונא לא אמרה אלא היכא דאיכא זוזי ]=שר' הונא אמר את דבריו רק
במקום שיש ממון[ ,לא קשיא ליה ]=לא קשה עליו[ מגיטי נשים כלל ,דבגט ליכא דמים ]=אין
ממון[ ,אלא דבישראל כשר משום מצוה לשמוע דברי חכמים דהוה ליה כדמי ]=נחשבת
המצווה כממון[ ,אבל בגוים דליתיה לההוא טעמא ]=שאין את הטעם הזה של המצוה[ פסול מן
הדין וליתא לדרב משרשיא ]=ואין הלכה כר' משרשיא[.
 .3ר' יעקב בן הרא"ש )אשכנז ,מאות  ,(13-14טור ,אבן העזר סימן מב
אין האשה מתקדשת אלא לרצונה .נתקדשה שלא לרצונה ,אינן קידושין .נשאל לא"א ]=לאדוני
אבי[ הרא"ש ז"ל :לאה שאמרה לראובן 'תן לי מנה שאתה חייב לי' ונתן לידה ג' פשיטים,
וכשנתנם לידה אמר לה 'הרי את מקודשת לי' וכששמעה השליכה המעות ואמרה 'איני רוצה
לקדש' ועדים מעידים בזה .והשיב שאין כאן בית מיחוש ]=מקום לחשש[ ואינה צריכה גט.
וכתב הרמב"ם ז"ל :אבל האיש שאנסוהו וקידש קידושיו קידושין .ורי"ף כתב שאין קידושיו
קידושין ,וכן כתב בעל העיטור.
 .3.1ר' יוסף קארו )ספרד-א"י ,מאות  ,(15-16בית יוסף ,שם
וכתב הרמב"ם אבל האיש שאנסוהו וקידש קידושיו קידושין .בפרק ד )מאישות ה"א( .וכתב
הרב המגיד :זה דעת רבינו .והטעם דלא אפקעינהו רבנן ]=שלא הפקיעו חכמים את תוקף
הקידושין[ אלא בשנאנסה האשה ,מפני שאם היו הקידושין קידושין ]=תקפים[ לא היתה יכולה
להפקיע עצמה ממנו אלא ברצונו ,אבל האיש הרי הוא יכול לגרשה בעל כרחה והילכך הרי היא
מקודשת .והרב בעל העיטור )אות מ מודעא מא ע"א( נחלק בזה וכבר הכריע הרשב"א )קידושין
ב :סוד"ה תנא( כדברי רבינו ]=הרמב"ם[ .ובהשגות הראב"ד :א"א ]=אמר אברהם[ והוא
שיאמר רוצה אני .ע"כ ]=עד כאן )הציטוט של הראב"ד([ .ואני אומר ]=הרב המגיד[ שהרי זה
כמי שמכר באונס שהמכר קיים כמבואר פרק י מהלכות מכירה )ה"א( וכל שכן כאן שהוא קונה
שאע"פ שהוא באונס שקנינו קנין ,ולא ראיתי שהצריך שם הר"א ]=הראב"ד[ שיאמר רוצה אני
אלא כל זמן שהוא עושה הדבר קיים הוא עכ"ל ]=עד כאן לשון הרב המגיד[.
 .4ר' שלמה זלמן ליפשיץ )פולין ,מאות  ,(18-19חמדת שלמה ,חושן משפט ,יג
)מצולם בנספח(
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מקורות להרחבה
 .5בבלי ,יבמות סב ,ב  -סג ,א
ת"ר :האוהב את אשתו כגופו ,והמכבדה יותר מגופו ,והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה,
והמשיאן סמוך לפירקן ,עליו הכתוב אומר :וידעת כי שלום אהלך .האוהב את שכיניו ,והמקרב
את קרוביו ,והנושא את בת אחותו ,והמלוה סלע לעני בשעת דחקו ,עליו הכתוב אומר :אז תקרא
וה' יענה תשוע ויאמר הנני.
 .5.1תוספות )אשכנז וצרפת ,מאות  ,(12-13שם
המלוה סלע לעני בשעת דחקו .מקשה ר"ת ]=רבנו תם[ ,דבפ"ק דחגיגה )דף ה .ושם( אמר
'ומצאוהו צרות רבות ורעות' זה הממציא מעות לעני בשעת דחקו .ואומר ר"ת ,דהתם מיירי
]=שם מדובר[ ששואל ממנו המושל מס וזקוק למכור ביתו או שדהו על כך וזה ממציא לו
מעות ,ואם לא היה מוצא למכור היו מקילין מעליו .והיינו 'צרות רבות'  -שצריך למכור בזול
ומפסיד הכל .ומסיק עלה ]=וכותב על כך[ דהיינו דאמרי אינשי ]=שזה שאומרים בני אדם[
'זוזא לעללא לא שכיח'  -כלומר לקנות תבואה אין ממציאין לו מעות' ,לתליתא שכיח' -
כשדוחקין אותו למכור כמו תליוהו וזבין ]=דווקא אז ממציאים לו מעות[ )ב"ב דף מז .(:ורש"י
פירש שם בענין אחר.
 .6בבלי ,בבא מציעא סו ,א-ב
הלוהו על שדהו .אמר רב הונא :בשעת מתן מעות  -קנה הכל ,לאחר מתן מעות  -לא קנה אלא
כנגד מעותיו .ורב נחמן אמר :אפילו לאחר מתן מעות קנה הכל .עבד רב נחמן עובדא גבי ריש
גלותא כשמעתיה ,קרעיה רב יהודה לשטריה .אמר ליה ריש גלותא :רב יהודה קרע לשטרך- .
אמר ליה :דרדקא קרעיה? גברא רבה קרעיה ,חזא ביה טעמא וקרעיה! איכא דאמרי ,אמר ליה:
דרדקא קרעיה ,דכולי עלמא לגבי דידי בדינא דרדקי נינהו .הדר אמר רב נחמן ,אפילו בשעת מתן
מעות  -לא קנה ולא כלום .איתיביה רבא לרב נחמן :אם אי אתה נותן לי מכאן ועד שלש שנים
הרי היא שלי  -הרי היא שלו!  -אמר ליה :אני אומר אסמכתא קניא ,ומניומי אמר אסמכתא לא
קניא - .ולמניומי קשיא מתניתין!  -איבעית אימא :מתניתין רבי יוסי היא ,דאמר :אסמכתא
קניא .איבעית אימא :דאמר ליה קני מעכשיו .אמרו ליה מר ינוקא ומר קשישא בני דרב חסדא
לרב אשי :הכי אמרי נהרדעאי משמיה דרב נחמן :האי אסמכתא ,בזמניה  -קניא ,בלא זמניה -
לא קניא - .אמר להו :כל מידי בזמניה קני בלא זמניה לא קני .דלמא הכי קאמריתו :אשכחיה בגו
זמניה ואמר ליה :קני  -קני ,בתר זמניה ואמר ליה קני  -לא קני .מאי טעמא  -מחמת כיסופא הוא
דקאמר ליה .ולא היא ,דאפילו בגו זמניה נמי לא קני .והאי דקאמר ליה קני  -קא סבר :כי מטי
זמניה לא ליתי ליטרדן .אמר רב פפא :האי אסמכתא ,זימנין קניא וזימנין לא קניא .אשכחיה דקא
שתי שכרא  -קני ,דקא מהפך אזוזי  -לא קני .אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא :דלמא לפכוחי
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פחדיה קא שתי? אי נמי ,איניש אחרינא אסמכיה אזוזי? אלא אמר רבינא :אי קפיד בדמי  -ודאי
קני .אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא :דלמא סבר ,כי היכי דלא תיתזיל ארעיה?  -אלא אמר רב
פפא :אי קפיד בארעא  -ודאי קני .ואמר רב פפא :אף על גב דאמור רבנן אסמכתא לא קניא -
אפותיקי הויא למיגבא מינה .אמר ליה רב הונא בריה דרב נתן לרב פפא :מי קאמר ליה קני
לגוביינא? אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא ,ואי אמר קני למיגבא מיניה  -קני? סוף
סוף אסמכתא היא ,ואסמכתא לא קניא!  -אלא אפותיקי דאמר רב פפא מאי היא?  -דאמר ליה:
לא יהא לך פרעון אלא מזו .ההוא גברא דזבין ליה ארעא לחבריה באחריות .אמר ליה :אי טרפו
ליה מנאי  -מגבית לי מעידי עידית דאית לך - .אמר ליה :מעידי עידית לא מגבינא לך ,דבעינן
למיקם קמאי .אלא מגבינא לך מעידית אחרים דאית לי .לסוף טרפוה מיניה ,אתא בדקא שקיל
לעידי עידית .סבר רב פפא למימר :מעידית אמר ליה  -והא קיימא - .אמר ליה רב אחא מדפתי
לרבינא :ולימא ליה כי אמרי לך אנא מגבינא לך  -דהוה עידי עידית קיימא ,השתא קיימא ליה
עידית במקום עידי עידית .רב בר שבא הוה מסיק ביה רב כהנא זוזי .אמר ליה :אי לא פרענא לך
ליום פלוני  -גבי מהאי חמרא .סבר רב פפא למימר :כי אמרינן אסמכתא לא קניא  -הני מילי
בארעא ,דלאו לזבוני קיימא .אבל חמרא ,כיון דלזבוני קאי  -כזוזי דמי .אמר ליה רב הונא בריה
דרב יהושע לרב פפא :הכי אמרינן משמיה דרבה :כל דאי  -לא קני.

ב .סיקריקון
 .7תוספתא ,גיטין ג ,י-יא )ליברמן(257-258 ,
י ארץ יהודה אין בה משום סיקריקון מפני יישוב המדינה .במה דברים אמורים? בהרוגין
שנהרגו לפני מלחמה ובשעת מלחמה ,אבל הרוגין שנהרגו מן המלחמה ואילך  -יש בו משום
סיקריקון .גליל לעולם יש בה משום סיקריקון.
הלוקח מן הסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית  -מקחו קיים .מבעל הבית וחזר ולקח מסיקריקון -
מקחו בטל .אם עשה לו בעל הבית אחריות  -מקחו קיים .זו משנה ראשונה .בית דין שאחריהם
אמרו :הלוקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רביע  -רביע בקרקעות ]=או[ רביע במעות ,ויד
בעלים על העליונה  -אם יש בידן ליקח הן קודמין לכל אדם .ר' ]=רבי[ השיב בית דינו ונמנו,
שאם שהתה בפני סיקריקון שנים עשר חודש  -כל הקודם ליקח נותן לבעלים רביע  -רביע
בקרקעות רביע במעות ,ויד בעלים על העליונה  -אם יש בידן ליקח הן קודמין לכל אדם.
יא העריסין והחכורות והאפטרופין אין בהן משום סיקריקון היורד לשם חוב לשם אנפרות אין
בהן משום סיקריקון אנפרות עצמה ממתנת לבעלים כל שנים עשר חודש ר' שמעון בן לעזר או'
הלוקח מן האשה בכתובתה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים מן האי וחזר ולקח מן האשה מקחו
בטל אם עשתה לו אשה אחריות בכתובתה מקחו קיים.
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 .7.1שאול ליברמן ,תוספתא כפשוטה – הביאור הארוך ,גיטין ,עמ' ) 841-847מצולם
בנספח(
 .8ירושלמי )וילנא( ,גיטין פרק ה ,הלכה ז )לא ,א – לב ,א( )מצולם בנספח(
מתני' .לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי המלחמה מהרוגי המלחמה ואילך יש בו סיקריקון.
כיצד? לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית  -מקחו בטל .מבעל הבית וחזר ולקח מסיקריקון
 מקחו קיים .מן האיש וחזר ולקח מן האשה  -מקחו בטל .מן האשה וחזר ולקח מן האיש -מקחו קיים .זו משנה ראשונה .ב"ד של אחריהן אמרו נותן לבעלים רבוע .אימתי? בזמן שאין
בידן ליקח ,אבל אם יש בידן ליקח הן קודמין לכל אדם .רבי הושיב ב"ד ונמנו שאם שהה לפני
סיקריקון י"ב חדש כל הקודם ליקח יקח ונותן לבעלים רביע.
גמ' .בראשונה גזרו שמד על יהודה ,שכן מסורת בידם מאבותם :יהודה הרג את עשו דכתיב:
]בראשית מט ח[ "ידך בעורף אויביך" .והיו הולכין ומשעבדין בהן ונוטלין שדותיהן ומוכרין
אותן לאחרים ,והיו בעלי בתים ]=בעלי השדה הראשונים[ באין וטורפין ]=מוציאים בדין את
הקרקע מידי הקונה[ ,והיתה הארץ חלוטה ביד סיקריקון ]=משום ש[ נמנעו מליקח .התקינו
שלא יהא ]=חל דין[ סיקריקון ביהודה ]=והשדה תשאר ביד הקונה[ .במה דברים אמורים?
בהרוגי המלחמה ]=או[ לפני המלחמה ,אבל הרוגים שנהרגו מן המלחמה והילך ]=משעה
שנגמרה המלחמה[ יש בהן משום סיקריקון .והרוגים שלפני המלחמה לא כלאחר המלחמה הן?
תפתר ]=תתרץ[ שבא סיקריקון וגזל וחמס ]=לפני המלחמה[ ,לא הספיק ]=הנגזל[ לכתוב תרפו
]=להוציא מן הקונה בדין[ עד שיבוא ]=עד שהגיע[ סיקריקון לכל העולם ]=ובמקרה כזה לא
חל דין סיקריקון גם כשהגזילה נעשתה לפני המלחמה .וקבעו כך את הדין כדי[ שלא תהא הלכה
למחצה ]=ולכן בשעת המלחמה לא חל דין סיקריקון כלל[ .גליל לעולם יש בו משום סיקריקון.
המטלטלין אין בהם משום סיקריקון.
תני :חכירי בתי אבות ]=חוכרי שדה[ אין בהן משום סיקריקון .היורד משם חוב ]=שדה
שנלקחה בכוח בפרעון חוב[ ומשם אנפרות ]=לשם גביית מס מסויים[ אין בהן משום סיקריקון.
אנפרות עצמה ממתנת לבעלים שנים עשר חדש .אמר רבי יהודה בן פזי מכריזין והולכין ]=אם
הבעלים רוצה לקנות את שדהו חזרה[ ארבע שבתות לאחר שנים עשר חדש.
פתר לה תרין פתרין ]=במקרה החוכר יש שני מצבים .הראשון [:נסבה מן חכור וייבה לחכור
אתא בעי מיטרוף ]=הגזלן הוציא חוכר אחד והחכיר לחוכר אחר ,ובא החוכר הראשון להוציא
את השדה מן השני[ .אמר ליה ]=יאמר לו[ :ולאו חכור את? שביק לי ומה דאת גזי גזי ]=הלא
אתה חוכר! השאר לי את הקרקע ומה שאכלת ממנה אכלת .המצב השני [:נסבה מבעל הבית
וייבה לחכור אתא בעי מיטרוף ]=הגזלן הוציא את הבעלים והחכיר לחוכר ,ובא הבעלים
להוציא את החוכר[ .אמר ליה ]=יאמר לו[ :מה הנייה לך דאת מסיבנא מיניה והוא מנסבא מינך
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אלא מה דאית לי בחיילי אנא יהיב לך=] .מה הנאה תהיה לך שתוציא אותי מן הקרקע והוא
יוציא אותך ,אלא מה שיש בכוחי אתן לך[.
עד כדון בשני שטרות ]=מה שאמרה המשנה 'לקח וחזר לקח' הוא כשעשה זאת בשני שטרות
שונים ,אבל[ היה שטר אחד ,רבי זעירא ורבי אילא תריהון אמרין ]=אמרו שניהם[ כל שכן מקחו
בטל .והוא ]=וזה כאשר[ שלקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה .רבי חנניה ורבי ביבון תריהון
אמרין ]=שניהם אמרו[ כ"ש ]=כל שכן[ מקחו קיים ,והוא ]=וזה כאשר[ שלקח מן האשה וחזר
ולקח מן האיש.
ואין ]=והאם לא[ כל מה שיש לאשה משועבד לאיש לאכילת פירות? רבי חזקיה בשם רבי
אחא :וכיני ]=וכן הוא .ורשאי הבעל למכור זכותו[ .מכר לראשון וחתמה לשני לשלישי וחתמה
גובה ]=דמי כתובתה אם מת הבעל או התגרשה[ מן האחרון .לא הספיק גובה משלפניו לא
הספיק גובה משלפני פניו .עלה אמר רב בנכסים שהכניסה לו בכתובתה אבל נכסים שהכניסה לו
פרה פרנון גובה מאי זה שתרצה.
הן ]=בעלים הראשונים[ אומרים בידינו ליקח ]=לקנות חזרה את השדה[ והלוקח אומר לאו.
אמר ר' יוסי :לעולם השדה בחזקת הבעלים שהמוציא מחבירו עליו הראייה.
רב אמר :אנא הוינא ממינייא ]=הייתי בבית דינו של רבי שמוזכר במשנה[ ,ולאו שנייא היא
]=ואין הבדל[  -הוא רביע קרקע הוא רביע מעות .א"ר יוסי בי רבי בון :קרקע דינר אגרמא רביע
מעות סרימיסין ]=נותן רבע קרקע או שליש ממעות התמורה[.
 .9בבלי ,גיטין נה ,ב
מתני' .לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה ,מהרוגי המלחמה ואילך יש בה סיקריקון.
כיצד? לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית  -מקחו בטל ,מבעל הבית וחזר ולקח מסיקריקון
 מקחו קיים .לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה  -מקחו בטל ,מן האשה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים .זו משנה ראשונה .ב"ד של אחריהם אמרו :הלוקח מסיקריקון נותן לבעלים רביע;אימתי? בזמן שאין בידן ליקח ,אבל יש בידן ליקח  -הן קודמין לכל אדם .רבי הושיב בית דין
ונמנו ,שאם שהתה בפני סיקריקון שנים עשר חדש  -כל הקודם ליקח זכה ,אבל נותן לבעלים
רביע.
גמ' .השתא בהרוגי המלחמה לא היה בה סיקריקון ,מהרוגי מלחמה ואילך יש בה סיקריקון?
אמר רב יהודה :לא דנו בה דין סיקריקון קאמר ,דאמר רבי אסי ,ג' גזירות גזרו :גזרתא קמייתא -
כל דלא קטיל ליקטלוהו ,מציעתא  -כל דקטיל לייתי ארבע זוזי ,בתרייתא  -כל דקטיל
ליקטלוהו; הלכך קמייתא ומציעתא ,כיון דקטלי  -אגב אונסיה גמר ומקני ,בתרייתא ,אמרי:
האידנא לישקול ,למחר תבענא ליה בדינא.
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 .10בבלי ,גיטין נח ,א-ב
לקח מן הסיקריקון וכו' .אמר רב :לא שנו אלא דאמר לו לך חזק וקני ,אבל בשטר  -קנה;
ושמואל אמר :אף בשטר נמי לא קנה ,עד שיכתוב לו אחריות .תניא כוותיה דשמואל ,ר' שמעון
בן אלעזר אומר :לקח מן האשה וחזר ולקח מן האיש  -מקחו קיים ,מן האיש וחזר ולקח מן
האשה  -מקחו בטל ,עד שתכתוב לו אחריות .נימא תיהוי תיובתא דרב! אמר לך רב :מאי
אחריות? נמי שטר .ת"ר :לקח מן הסיקריקון ,ואכלה שלש שנים בפני בעלים וחזר ומכרה
לאחר ,אין לבעלים על לוקח שני כלום .ה"ד? אי דקא טעין ואמר מינך זבנה ,אפילו ראשון נמי!
אי דלא קא טעין ואמר מינך זבנה ,אפילו שני נמי לא! אמר רב ששת :לעולם דלא קא טעין ליה,
וכגון זה טוענין ליורש וטוענין ללוקח ,ואידך אי טעין  -אין ,ואי לא טעין  -לא .ת"ר :הבא
מחמת חוב ומחמת אנפרות  -אין בו משום סיקריקון ,ואנפרות עצמה  -צריכה שתשהה שנים
עשר חדש .והאמרת אין בה משום סיקריקון! ה"ק :סיקריקון עצמה  -צריכה שתשהה י"ב חדש.
אמר רב יוסף ,נקטינן :אין אנפרות בבבל .והא קחזינן דאיכא! אלא אימא :אין דין אנפרות
בבבל .מ"ט? כיון דאיכא בי דוואר ולא אזיל קביל ,אימא אחולי אחיל .גידל בר רעילאי קביל
ארעא בטסקא מבני באגא ,אקדים ויהיב זוזי דתלת שנין .לסוף אתא מרוותא קמאי ,אמרו ליה:
שתא קמייתא דיהבת אכלת ,השתא אנן יהבינן אנן אכלינן ,אתו לקמיה דרב פפא ,סבר למיכתב
ליה טירפא אבני באגא ,א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא :א"כ ,עשית סיקריקון! אלא
אמר רב הונא בריה דרב יהושע :הניח מעותיו על קרן הצבי.
 .11ר' שלמה בן אברהם אדרת )ספרד ,מאות  ,(13-14חידושי הרשב"א ,גיטין נה ,ב
מתני' .לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי המלחמה .ופרשינן לה בגמרא ]=ופירש התלמוד[ לא
היה ]=חל[ דין סיקריקון דאגב אונסיהו גמרי ומקנו ]=שאגב אונסו גמר בדעתו להקנות[ ,אבל
מהרוגי המלחמה ואילך ]=מלאחר המלחמה[ יש בה דין סיקריקון דלא גמרי ומקנו ]=שלא
גומרים בדעתם להקנות[ ומימר אמרי לישקול השתא ומחר תבענא ליה בדינא ]=ואומרים
הנגזלים – שיקח כעת ומחר אתבענו לדין[.
כיצד? לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית מקחו בטל ,ואף על גב דקיימא לן ]=שהלכה
בידינו[ כרב הונא דאמר ]=שאמר[ )ב"ב מ"ז ב'( תלוה וזבין זביניה זביני ]=אנסוהו למכור
המכר תקף[ ,שאני התם ]=שונה המקרה שם[ דקא יהיב דמי ואגב אונסיה עם קבלת מעות גמר
ומזבין ]=שנותן ממון ואגב אונסו עם קבלת המעות גומר בדעתו להקנות[ אבל הכא ]=אבל
כאן[ דבלא ]=שנותן ללא[ כסף ,דסיקריקון בלא דמי הוא דשקיל ]=שהסיקריקון נוטל בלא
לשלם[ ,לא גמר ומקני ]=לא גמר בדעתו להקנות[ ,דתלוה ויהיב ]=משום שמי שאנסוהו לתת
מתנה[ אין מתנתו מתנה .ומיהו ]=אבל[ בהרוגי המלחמה אע"ג דלא יהיב דמי ]=שלא נותן
ממון[ אין בו דין סיקריקון דאגב אונסייהו גמרי ומקנו ]=משום שאגב האונס גומרים בדעתם
להקנות[ הואיל והפקירה אותם המלכות להריגה ואינם מקוים לשוב לנחלתם עוד .ודוקא
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ביהודה אין בה משום סיקריקון אבל בגליל אפילו בשעת מלחמה יש בה משום סיקריקון
וכדתניא ]=וכפי ששנינו[ בתוספתא" :ארץ יהודה אין בה סיקריקון משום ישוב המדינה במה
דברים אמורים בהרוגים שנהרגו לפני המלחמה וכו' ,גליל לעולם יש בה סיקריקון ,האריסות
והחכירות והמטלטלין אין בהן משום סיקריקון" .וטעמא ]=וטעם הדבר[ כדגרסינן ]=כפי
שגורסים[ בירושלמי :בראשונה גזרו שמד ביהודה ,שכן מסורת בידן מאבותם שיהודה הרג את
עשו דכתיב ידך בעורף אויביך ,והיו הולכין ומשתעבדין בהן ונוטלין שדותיהן מלפניהם ומוכרין
אותם לאחרים ,והיו בעלי בתים באין וטורפים נמנעו מליקח והארץ היתה חלוטה ביד סיקריקון
התקינו שלא יהא סיקריקון ביהודה ,וגליל לעולם יש בו משום סיקריקון ,המטלטלין אין בהן
משום סיקריקון.
ומסתברא ]=ומסתבר[ למשנה ]=שמשנה[ ראשונה ,דהיינו תרי בבי דרישא ]=שני החלקים
בראש המשנה[' :לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי המלחמה ומהרוגי המלחמה ואילך יש בה
סיקריקון'  -דינא קתני ]=המשנה בחלקים אלה מציגה את הדין כפי שהוא[ .דבהרוגי המלחמה
]=בשעת המלחמה[ אין בה דין סיקריקון מדינא ]=לפי עיקר הדין[ משום דגמרי ומקנו
]=שגומרים בדעתם ומקנים[ כדאיתא בגמ' ]=כפי שמפרש התלמוד[.
אבל משנה אחרונה ]=שמובאת בסיפא של המשנה[ תנא תקנתא ]=מציגה תקנה על גבי הדין
המקורי[ ,דאילו מדינא ]=שמן הדין[ יש בה ]=בנקודת הזמן שלאחר המלחמה ,דין[ סיקריקון
דלא גמרי ומקנו ]=משום שלא גומרים בדעתם להקנות[ כדאיתא בגמ' ]=כפי שמפרש התלמוד[
דמימר אמרי לישקול השתא ומחר תבענא ליה בדינא ]=שאומרים הנגזלים – שיקח כעת ומחר
אתבענו לדין[ ,והילכך מדינא הדרא לבעלים ]=ולכן מן הדין חוזרת הקרקע לבעליה הראשונים[
בלא כלום ]=בלא תמורה[ ,אלא דהתקינו ]=התקינו חכמים שאין הנגזל מוציא מידי הקונה מן
הסיקריקון[ כדי שלא תהא הארץ חלוטה ביד סיקריקון .דאע"ג דאכריזו כל דקטיל ליקטלוה
]=למרות שהכריזו שכל מי שהורג יהרגוהו )היינו :בנקודת זמן זו היה כבר אסור לסיקריקון
להרוג([ אכתי מסתפו ]=עדיין פחדו בעלי הקרקעות[ משום דחזו ]=שראו[ קמאי דאיקטול
]=שבזמן המלחמה היו בעלי קרקעות נהרגים[ ולא הוו אזלי למיקבל ]=ולכן לא היו הולכים
כעת לקבול על גזילת הקרקע[ ,ואחרים נמי ]=גם[ לא הוו זבני ]=לא היו קונים מיד הסיקריקון[
משום ]=שחששו[ דאתו ]=שיבואו[ בעלים ומפקי לה מינייהו ]=ויוציאו את הקרקע מידם[,
ובין כך ובין כך היתה הארץ חלוטה ביד סיקריקון .ולפיכך התקינו שהלוקח מסיקריקון אפילו
מהרוגי המלחמה ואילך ,לא תחזור לבעלים בלא כלום ]=הבעלים המקורי לא רשאי להוציא
סתם כך את הקרקע מהקונה[ אלא שהלוקח נותן לבעלים רביע ,ורבי הושיב ב"ד והוסיף על
התקנה והכל כדי שלא תהא הארץ חלוטה ביד סיקריקון .וכדתניא ]=וכפי ששנינו[ בתוספתא
'אין בה סיקריקון משום יישוב המדינה' ,וכדגרסינן נמי ]=וכפי שנאמר גם[ בירושלמי 'נוטלין
שדותיהן מלפניהן ומוכרין אותן לאחרים והיו בעלי בתים באין וטורפין נמנעו מליקח והיתה
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הארץ חלוטה ביד סיקריקון התקינו שלא יהא סיקריקון ביהודה' .ואע"פ שנראה מן התוספתא
וממה שאמרו בירושלמי שכתבנו שהתקנה היתה למשנה ראשונה ]=ובשעת המלחמה[ שאמרו
]=מתקני התקנה[ שלא יהא סיקריקון ביהודה ,אפילו כן נראה לי שזה שלא כדרך מה שאמרו
בגמ' ,דהא מדקאמרינן בגמ' ]=שהרי ממה שאמרנו בתלמוד[ 'קמייתא ומציעתא ]=בזמן
הגזירה הראשונה והאמצעית[ אגב אונסייהו גמרי ומקנו ]=היו בעלי השדה גומרים בדעתם
להקנות אגב האונס[' משמע דמדינא קנו ]=שמן הדין קנה הסיקריקון את הקרקע[ ולית ]=ואין[
בה דין סיקריקון ]=כלומר אין יכול בעל הקרקע לתבוע אותה חזרה ללא תמורה .ואם זהו הדין,
אין צורך בתקנה כפי שמשתמע מן התוספתא והירושלמי[ ואנו אין לנו אלא כגמרתינו .ואי
]=ואם נאמר שלא קנה ונדרשת תקנה[ משום דקי"ל ]=שהלכה בידינו[ דתלוה ויהיב ]=אנסוהו
ונתן מתנה[ אין מתנתו מתנה ]=ואם כך אין תוקף להסכמה מאונס שניתנה לסיקריקון[ ,הכא
]=כאן[ שהפקירה אותם המלכות שאני ]=שונה הדבר[ דגמרי ומקנו ]=שגומרים בדעתם
ומקנים[ וכמו שכתבנו למעלה ,כנ"ל.
ומשום דמדינא ]=שמעיקר הדין[ מהרוגי המלחמה ואילך יש בה סיקריקון וחוזרת לבעלים
בלא כלום והתקינו שלא יהא בה סיקריקון כדי שלא תהא הארץ חלוטה ביד סיקריקון ,שנאוה
]=משום כך שנו משנה זו[ בפרק זה ,דבתקנות קא מיירי ]=שהפרק עוסק בתקנות[ .ואגב דתנא
הכא ]=ששנה כאן[ דין סיקריקון דהוה טעמא ]=שהטעם לו[ משום דאמר לו בעל הבית
]=לקונה מן הסיקריקון[ נחת רוח עשיתי לסיקריקון ,סמך לו דין לקח מן האיש וחזר ולקח מן
האשה ,דיכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי.
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מושב שלישי:
סעדים בגין הפרת
חוזה
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 סעדים בגין הפרת חוזה:מושב שלישי

I. Damages in the case of sub-standard
performance
A. The Tort of “breach of contractual promise” in sale of goods
 א, בבא בתרא צב, בבלי.1
, המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו.'מתני
- [ואפילו זרע פשתן ]=שבדרך כלל נקנה לצורך זריעה
;אינו חייב באחריותן
:ר"ש בן גמליאל אומר
- זרעוני גינה שאינן נאכלין
.חייב באחריותן
Questions:
•

Why in the  רישאis there no liability?

•

What is relationship between RSb”G & tanna kamma?

•

Is the seller aware of the defect? Can blame be placed on the buyer? Should
any of this matter?

 ב, בבא בתרא צג, בבלי.2
The Talmud now discusses the damages due in the case of זרעוני גינה.

? מהו נותן לו:ת"ר
דמי זרע ולא הוצאה
. אף הוצאה:ויש אומרים
?מאן יש אומרים
. רשב"ג היא:אמר רב חסדא
?הי רבן שמעון בן גמליאל
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Having determined that the opinion that obligates for hotza’ah is RSbG, the
gemara attempts to determine whether this can be attributed to the view of RSbG in
the Mishna. At this point, the GM understands that there is basic agreement between
the two views in the Mishna, and thus proposes a reading where Tanna Kamma and
RSbG agree on the question of liability but debate the amount awarded as damages.

'אילימא רשב"ג דמתני
דתנן "המוכר פירות לחבירו וזרען ולא צמחו
"ואפילו זרע פשתן אינו חייב באחריותן

אימא סיפא
"רשב"ג אומר "זרעוני גינה שאינן נאכלין חייב באחריותן
--ת"ק נמי הכי קאמר
זרע פשתן הוא דאינו חייב באחריותן
הא זרעוני גינה שאינן נאכלין חייב באחריותן

,אלא לאו הוצאה איכא בינייהו
, דמי זרע:מר סבר
; אף הוצאה:ומ"ס
!ממאי? דלמא איפכא
,הא לא קשיא
.כל תנא בתרא לטפויי מילתא קא אתי

The gemera however rejects this proof (for reasons not relevant here). It moves on to
an alternate source demonstrating that RSbG’s view of liability for hotza’ah.
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אלא הא רבן שמעון בן גמליאל,
דתניא :המוליך חטין לטחון ולא לתתן ועשאן סובין או מורסן,
קמח לנחתום ואפאו פת ניפולין,
בהמה לטבח וניבלה  -חייב,
מפני שהוא כנושא שכר;

רשב"ג אומר :נותן לו דמי בושתו ודמי בושת אורחיו.
וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר:
מנהג גדול היה בירושלים,
המוסר סעודה לחברו וקלקלה -
נותן לו דמי בשתו ודמי בושת אורחיו.
Note that in the passage above, the Talmud touches on ideas that parallel

•

Fuller’s 3 interests. As Fuller predicted, there is greatest consensus as to
restitution of the purchase price. RSbG allows for reliance damages as well.
Another version of RSbG offers something that approaches expectation
)damages (or perhaps consequential damages on the reliance claim

Tosafot looks to determine the basis of liability in the Mishna.

 .3תוספות ,בבא בתרא צב ,א
זרעוני גינה שאינם נאכלים חייב באחריותן.
תימה ,אמאי ]=מדוע[ חייב באחריותן? לימה ליה ]=יאמר לו[' :מה שלא צמחו לפי שלא זרעת
אותם בזמן שהיו ראוים לזריעה'! ][..
אי נמי ]=או גם תירוץ נוסף[ הכא מיירי ]=כאן מדובר[ דאיגלאי מילתא למפרע ]=שהתגלה
בדיעבד[ שלא היו ראוין לזריעה כלל .וכן משמע בגמרא דאיכא למאן ]=שיש מי[ דמחייב
לשלם אפילו ההוצאה ואין סברא לחייבו כלל כל ההוצאה אלא כשלא היו ראוין כלל לזריעה
וידע המוכר שלא היתה ראויה לזריעה.
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Tosafot’s assumption is that there should be no liability, since the matter can

•

be pinned on the buyer/planter. Reasons for liability must be seller’s fault.

 .4ר' שמואל בן מאיר )צרפת ,מאה  ,(12רשב"ם ,בבא בתרא צג ,ב
דמי בשתו .שזימן אורחים ואין לו מה יאכילם ,וכל שכן ]=שמשלם לו[ יציאה ]=הוצאותיו[
דחסריה ממונא ]=שחיסרו ממון[ .ומיהו ]=ברם[ לית הלכתא ]=אין הלכה כמותו[ אלא כרבנן
דפטרי ]=שפוטרים[ מבשת=] ,משום[ דגרמא הוא.
According to Rashbam even basic reliance damages that are clearly forseeable

•

are not collectable because they are deemed grama.

 .5ר' משה בן נחמן )ספרד ,מאות  ,(12-13רמב"ן ,קונטרס דינא דגרמי
Ramban understands that lehalakha we allow garmi. He therefore wonders why in our
?case the breaching party is not liable for at least reliance damages

ובפרק המוכר פירות )צ"ג ב'( מהו נותן לו דמי זרע ויש אומרים אף הוצאה מאן יש אומרים רבן
שמעון בן גמליאל וכו' וקיי"ל ]=וקיים לנו[ דליתא לדרשב"ג ]=שאין הלכה כרשב"ג[.
ואמאי ]=ומדוע[? הא דיינינן דינא ]=הרי אנו דנים דין[ דגרמי! ][..
והמוכר פירות לחברו ולא צמחו דקיי"ל ]=שקיים לנו[ כתנא קמא ]=שחולק על[ דרשב"ג דאמר
אינו משלם אלא דמי זרע ולא דמי הוצאה ,היינו טעמא ]=הטעם הוא[ משום שאין זה מזיק ולא
גורם היזק אלא הוא גרם על עצמו ,וזה אע"פ שמכרו לו אינו אלא כמטעהו ,והמשיא את חברו
לעשות דבר שאינו הגון לו אינו בדין שישלם לו[..] .
אלא טעמא ]=טעמו[ דרשב"ג משום דכל מוכר או אומן כיון שיש לו הנאה ,עליו לשמור שלא
יפסיד חברו כלום בשלו ,אבל במזיק פטור.
אי נמי ]=או גם[ קנסא בעלמא ]=קנס בלבד[ הוא ומנהג אנשי ירושלים ותקנתן שתקנו בכל
כיוצא בה )שם( ,ומי שחולק על רבינו הגדול ז"ל ופוסק הלכה כרשב"ג אין ממש בדבריו.
ושוב מצאתי בספר המקח בשער מ"ו לרבינו האיי גאון ז"ל שכתב:
ותדע דמה שחלקו בין דמי זרע ובין דמי הוצאה ,אותו שמחייב דמי הוצאה קנסא בעלמא הוא
דקא קניס ]=קנס בלבד הוא שקונס[.
וכן כתב רבינו חננאל ז"ל ,ושנו נמי ]=גם[ בתוספתא )ב"ב פ"ו ה"ב(:
הלוקח קנקנים מחברו ונמצאו פיטסאות ונשת)ע(ברו
חייב להעמיד לו דמי קנקנים אבל לא דמי יין.
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וגם זו הלכה היא.
Ramban offers two answers to why the breaching seller is not liable for

•

garmei:
1. Defendant assumes risk by taking independent action (here planting). The
damage cannot be charged to the plaintiff. In other words, the standard is not
forseeability but whether there was an interceeding action. This sounds in tort
rather than contract.
2. Liability is based on fine/knas rather than halakhic principles, as understood
by Geonim.

 .6ר' דוד בן זמרא )ספרד-מצרים-צפת ,מאות  ,(15-16שו"ת רדב"ז ,חלק א ,קצז
שאלת ממני אודיעך דעתי בראובן שמכר לשמעון כסף שרוף הנקרא קצב והמנהג הוא שזה
הכסף הוא נקי בלי תערובת כלל וכדי להוציא הזהב שבו מערבין עמו עוד זהב והמים החדים
מוציאין הכל .והלך שמעון וערב עמו זהב והיה בו תערובת שאר מיני מתכות והפסיד את הזהב
וחסר ממה ששם בתוכו אם חייב ראובן לפרוע ההפסד לפי שלא הודיעו שיזקק אותו קודם
שיערב עמו זהב.
תשובה .לא ביארת מה היא טענתו של ראובן[..] .

ואם ראובן זה אינו יודע מנהג המדינה שהוא לערב עמו זהב כדי להוציא הזהב שבתוכו אפילו
היה יודע שיש בכסף תערובת ג"כ ]=גם כן[ פטור ושמעון הפסיד אנפשיה ]=את עצמו[[..] .
וראיה לדין זה דתניא ]=ממה ששנינו[ פרק המוכר פירות עלה דמתניתין ]=על המשנה[ דהמוכר
פירות לחבירו:
"ת"ר מהו נותן לו דמי זרע ולא דמי הוצאה ויש אומרים אף ההוצאה",
ופסקו הלכתא כת"ק שאינו נותן לו דמי ההוצאה.
וכתב עלה ]=על כך[ רש"י ז"ל :דמי זרע ולא דמי יציאה ,דגרמא בעלמא ]=בלבד[ היא ופטור
אף ההוצאה יציאת חרישה ושכר פועלים .ונראה בעיני דקנסא ]=שקנס[ הוא .עד כאן.
וא"ת ]=ואם תאמר[ דילמא התם איירי ]=שמא שם מדובר[ בשלא היה יודע שאין באותם
לזריעה ,אבל בנ"ד ]=בנידון דידן[ שהיה יודע שיש בה תערובת ולא הודיעו מודה ת"ק ]=תנא
קמא[ שנותן לו אף דמי ההוצאה?
הא ליתא ]=זה אינו[ כלל ,דאי ]=שאם[ בדלא ]=בשלא[ ידע אם היו ראוים לזריעה מ"ט ]=מה
טעמו[ ד'יש אומרים' דקניס ליה ]=שקנס אותו[ – הא ]=הרי[ לא ידע.
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ואפילו תרצה לפרש דמדינא קאמר ]=שמן הדין אמר[ ,הא ]=זה[ ודאי לא מסתבר דלחייב
]=שיחייב[ דמי ההוצאה כיון דלא ידע מאי הוה ליה למיעבד ]=מה היה לו לעשות[? אלא
אפילו בדידע פליגי ]=בשידע חולקים[ והלכתא כת"ק ]=והלכה כתנא קמא[.
ומ"מ ]=ומכל מקום[ אומר אני שאם הוא רגיל לעשות כן ,דקונסים אותו ב"ד ]=בית דין[ כדעת
יש אומרים .והכל לפי ראות ב"ד ובלבד שיהיו מכוונים לשמים כדי שלא ירבה הגזל והחמס.
Be sure to understand how Radb”z reads our sugya.

•

מקורות להרחבה
 .7רמב"ם )ספרד-מצרים ,מאה  ,(12הלכות זכיה ומתנה ו ,כד
הורו רבותי שאם היה מנהג המדינה שיעשה כל אדם סעודה ]=לנישואיו[ ויאכיל לריעיו או
יחלק מעות לשמשין ולחזנין וכיוצא בהן ועשה כדרך שעושין כל העם וחזרה בה ]=האישה[
משלמת הכל ,שהרי גרמה לו לאבד ממון וכל הגורם לאבד ממון חבירו משלם ,והוא שיהיו לו
עדים כמה הוציא שאין זה נשבע ונוטל.
 .7.1ר' אברהם בן דוד )צרפת ,מאה  ,(12השגת הראב"ד ,שם
הורו רבותי שאם היה מנהג וכו' עד נשבע ונוטל .אמר אברהם איני משוה עם רבותיו בזה וזאת
הגרמה דומה לזרעוני גנה ולא צמחו שאינו משלם לו )אלא( ההוצאה ,וכללו של דבר אבוד ממון
שבעל הממון עושה אותו אע"פ שגרם לו זה פטור .עכ"ל.
 .7.2ר' וידל די טולושא )ספרד ,מאה  ,(14מגיד משנה ,שם
]כד[ הורו וכו' .אין בזה ראיה .ובהשגות א"א איני משוה עם רבותיו בזה שזאת הגרמה דומה
למוכר זרעוני גנה ולא צמחו שאינו משלם לו ההוצאה וכללו של דבר וכו' .ויש לתרץ שאינו
דומה לזריעה ששם היה מוציא בהן הוצאות כדי להרויח בהן ולפיכך אינו בדין שישלם זה מה
שהוציא כדי להרויח אבל כאן לא היתה כוונתו להשתכר בדבר אלא להתנהג במנהג העיר וכיון
שהוא נסמך עליה והיא חזרה בה בדין הוא שתשלם .וכן נראה שאינו דומה למה ששנינו
בתוספתא הלוקח קנקנים מחבירו ונמצאו פטסאות ונשתברו חייב להעמיד לו דמי קנקנים אבל
לא דמי יין ,דהתם היה מתכוין ליהנות בתשמישן .זה נראה דעת המחבר וצ"ע.
 .7.3ר' יהודה רוזאניס )קושטא ,מאות  ,(17-18משנה למלך ,שם
]כד[ הורו רבותי שאם היה מנהג המדינה כו' .עיין בתשובת הריב"ש ס"ס ה' שכתב אבל בדינא
ובדיינא תוכל לתבוע מהם ההוצאות כו' ולאו כל אנפין שוין בהא מלתא אלא רבינו סבר הכי
אבל הראב"ד השיג על רבינו וכתב דאינו חייב החוזר וכללא כייל דכל אבוד ממון שבעל הממון
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עושה אותו אע"פ שגרם לו זה פטור והאחרונים ז"ל לא הכריעו בדבר והרב סתם הדברים ודוק.
כתב מהריק"ו שורש קל"ג וז"ל ואע"פ שהוציא מעותיו על סמך דברי ראובן שמעון הוא
דאפסיד אנפשיה כו' .ונראה דהאי מלתא אי חייב ראובן אי לא תליא בפלוגתא דרבינו והראב"ד
ז"ל הכא בפרקין דלדעת רבינו שכתב שאם מנהג המדינה שיעשה סעודה או לחלק מעות וחזרה
בה משלמת הכל שהרי גרמה לו לאבד ממון ה"נ חייב בנדון זה ולדעת הראב"ד ה"נ פטור דבעל
הממון הוציא ההוצאה ודוק .ומ"ש עוד מהריק"ו ואשר הוציא מעותיו בשבילו ודאי דחשיב כמו
תליוה וזבין כו' .ל"נ דלא דמי דהתם מעות שנותן הלוקח שלו הם ואיכא אגב מה שנותן הלה
מנכסיו ואיכא נמי אונס גמר ומקנה אבל הכא אותה ההנאה שעושה הלה שליחותו ומטי הנאה
למוכר למה לא חשבינן כתליוה וזבין כיון דמיחייב לעשות אותה ההנאה מכח תנאו שהבטיחו
להשתדל בעדו והא ודאי לא חשיב הנאה כדי שנאמר אגב זוזי גמר ומקנה כההיא דמעות המכר
לא היה חייב ליתנן לו ודוק .עוד אמינא דל"ד לתליוה וזבין דהתם הלוקח נתן המעות בשעת
התליה ומש"ה אמרינן אגב זוזי גמר ומקנה .אבל בנדון זה דזה נותן עכשיו וההנאה באה אח"כ
שישתדל לא חשיב נתינת המעות כנתינת קרקע כיון דלא מטי ההנאה עכשיו .ומנא אמינא לה
ממאי דכתבו התוס' בפרק חזקת )דף מ"ח ב( גבי תליוה וקדיש דאין קדושיו קדושין דהוא עשה
שלא כהוגן כו' תימה דבלא הפקעה דקדושין לא ליהוו קדושין דהוי תליוה ויהיב דכנגד גופה
שקנוי לו אינו נותן לה כלום ודוחק לפרש לפי שיש הנאת ביאה ועוד דא"כ אמימר דאמר תליוה
וקדיש קדושיו קדושין לא הוי אלא בכסף וביאה אבל בשטר לא כו' .ואם איתא דחשיב תליוה
וזבין דגמר אגב זוזי מה שיתן אח"כ מאי קשיא להו אפילו בשטר נמי אמר אמימר דהוי טעמא
משום דעשה שלא כהוגן ובשטר נמי חשיב כתליוה וזבין דמטי לה הנאת ביאה שיבא לה אח"כ
דהא כיון דקדשה ע"ד לבועלה קדשה והשתא סלקא להו אדעתייהו דהנאת ביאה חשיב כתליוה
וזבין .א"ו כיון דאותה הנאה דאגב דידה גמר ומקנה אינה בשעת האונס כתליוה )או הנאה( לא
אמרינן גמר ומקנה וצ"ע )א"ה עיין מ"ש ה"ה לעל פ"ו מהל' מכירה הלכה א'(.
 .7.5ר' יואל סירקיס )פולין ,מאות  ,(16-17ב"ח ,אבן העזר נ ,ס"ק ד
כתב הרמב"ם וכו' והראב"ד השיג וכו' ]=מתוך הטור[ .והרב המגיד הליץ ואמר דבזריעה הוציא
כדי להרויח אבל כאן לא היתה כוונתו להשתכר וכו' ולא הבנתי מה טעם יש בחילוקו זה דבין
בזו ובין בזו הרי גרם לו לאבד ממונו ואם יש לפטרו מטעם גרמא בנזקין דפטור )ב"ק ס א( גם
כשאין כוונתו להשתכר פטור הגורם כיון שלא הזיקו בידים אלא נראה עיקר דבמוכר זרעוני גינה
פליגי בה תנאי בפרק המוכר פירות )ב"ב צג ב( ורשב"ג סובר דאף היציאה חייב לשלם אף ע"ג
דגרמא בנזקין פטור חייב לשלם מטעם קנסא דאפילו אומן שקלקל המאכל נותן לו דמי בשתו
ודמי בושת אורחיו שזימן אורחים ואין לו מה יאכל אע"ג דגרמא הוא משום דקנסינן ליה וכך
פירש רשב"ם לשם להדיא )ד"ה אף הוצאה( ולית הלכתא כרשב"ג אלא כת"ק דכיון דמכר לו
בסתם ואיכא למימר דלרפואה זבין ליה לא קנסינן ליה ואצ"ל דאומן לא מיחייב לשלם לו דמי
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בשתו אבל הכא אף ע"פ דגרמא הוא מכל מקום חשבינן ליה כאילו הוציא ההוצאות על פיו כיון
שנהגו כל אנשי המדינה לעשות סעודה ולהאכיל לרעיו וכו' ואין אחד שלא יוציא הוצאות הללו
הילכך דינא הוא שתשלם את הכל כי דינא דגרמי הוא כאילו ציוה לו להוציא הוצאות אלו ואינו
בכלל גרמא בנזקין דפטור ועיין בתשוב' מהר"י קולון סוף שורש עשירי.
 .7.6ר' דוד הלוי סגל )פולין ,מאות  ,(16-17ט"ז ,אבן העזר נ ,ס"ק ה
]שולחן ערוך ,אבן העזר נ ,ג :ואם היה מנהג המדינה שיעשה כל אדם סעודה ויאכיל לריעיו או
יחלק מעות לשמשים ולחזנים וכיוצא בהם ,ועשה כדרך שעושים כל העם ,וחזרה בו ,משלמת
הכל> ,ה< שהרי גרמה לו לאבד ממון; והוא שיהיה לו עדים כמה הוציא[.
)ה( שהרי גרמה לו לאבד ממון .זה דעת הרמב"ם .והראב"ד הקשה על זה דגרמא דומה למוכר
זרעוני גינה ולא צמחה שאינו משלם לו ההוצאה כללו של דבר איבוד ממון שבעל הממון עושה
אע"פ שזה גורם לו פטור עכ"ל והמגיד משנה תירץ שאינה דומה לזרעים ששם הוציא הוצאות
כדי להרויח אבל כאן לא היה כונתו כדי להרויח אלא כדי להתנהג כמנהג העיר וכיון שהוא
נסמך עליו והיא חזרה בה דין הוא שמשלם וצ"ע עכ"ל .ואין בחילוק זה כדאי לחלק ,דמה חילוק
יש בין כדי להרויח או בלא להרויח? ונראה לענ"ד לחלק דבזריעה אין שם הרגש בשעת התחלת
המעשה דהיינו כשהוא מוכר אפשר שהמוכר עצמו לא ידע שזרע ההיא רע הוא ואח"כ כשלא
צמח אז אין המוכר לא עביד מידי דהיינו בשעה שהזיק מורגש אבל בכאן בשעת שההיזק מורגש
דהיינו במה שגרם לו הוצאות הוא הגורם ההיזק דאז בחזרתו נעשה היזק דמתחילה שהיה סבר
שלא יחזור בו היה ניחא ליה באותן הוצאות ולא היה נקרא היזק אלא בשעה שחוזר אז מתחיל
ההיזק ואותה השעה הוא חוזר ועקימת שפתיו במה שחוזר הו"ל מעשה והוא כמו בידים בטור
כתב שטוען על החוזר כי ג' טבעות שלח ולא היו שלו ומבקשים ממנו בעדם סכום גדול ועל זה
השיב הרא"ש שישבע כמה היו שוים וכך ישלם והיינו אם אינן בעין משמע דפטור ממה
שמעלילין עליו והוא מוכרח לשלם והיינו כדאיתא בחו"מ סי' ע"ב בדין סייף שנאבד וכו' וכן
שם סי' שע"ט בשם הרא"ש בקולקול שנעשה בפרד שרכבו לקראת חתן.
B. The Tort of “breach of contractual promise” in provision of
services
 .8בבלי ,בבא קמא צח ,ב
מתני'.
נתן לאומנין לתקן וקלקלו -
חייבין לשלם.
נתן לחרש שידה תיבה ומגדל לתקן וקלקל -
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חייב לשלם.
והבנאי שקיבל עליו לסתור את הכותל,
ושיבר את האבנים או שהזיקן -
חייב לשלם.
This Mishna is deceptively simple: How would you characterize the

•

measure/theory of damages outlined above.

גמ'.
אמר רב אסי:
לא שנו אלא שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל לנעץ בהן מסמר,
ונעץ בהן מסמר ושיברן,
אבל נתן לחרש עצים לעשות שידה תיבה ומגדל,
ועשה מהן שידה תיבה ומגדל ושיברן -
פטור;
מאי טעמא? אומן קונה בשבח כלי.
How does the idea of uman koneh limit the Mishna’s ruling and shift the
?nature of legal liability

 .9בבלי ,בבא קמא ק ,ב – קא ,א
מתני'.
הנותן צמר לצבע והקדיחו יורה -
נותן לו דמי צמרו.

צבעו כאור,
אם השבח יתר על היציאה -
נותן לו את היציאה,
ואם היציאה יתירה על השבח -
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•

.נותן לו את השבח

•

Again, this Mishna is deceptively simple: How would you characterize the
measure/theory of damages outlined above. What is “shvach” and what is
“yetzia”.

,לצבוע לו אדום וצבעו שחור
- שחור וצבעו אדום

; נותן לו דמי צמרו:רבי מאיר אומר
-  אם השבח יתר על היציאה:ר' יהודה אומר
,נותן לו את היציאה
- ואם היציאה יתירה על השבח
.נותן לו את השבח

•

How would you characterize the measure/theory of damages outlined above?
Are the Mishna’s principles consistent throughout?

 שם, תוספות.9.1

Below, Tosafot cite the Yerushami’s explanation of our Mishna, and read it in a way
that comes very close to expectation damages.

.אם השבח יתר על היציאה
:מפרש בירושלמי
?מהו השבח יתר על היציאה
בר נש ]=אדם[ דיהיב לחבריה ]=שנתן לחברו[ חמש מנוי ]=)'מנוי' הוא ערך כספי([ צמר
[וחמש מנוי סממנין ]=צבעים
.[ועשרה מנוי אגרא ]=לשכרו
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ואמר ליה ]=לו[ זיל צבעיה סומקי ]=לך צבע את הצמר אדום[
ואזל וצבעיה אוכם ]=והלך וצבעו שחור[.
א"ל ]=אמר לו[ :אילו צבעתיה סומקא ]=צבעתו אדום[ הוה ]=היה[ שוה עשרים וחמש מנוי,
השתא דצבעתיה אוכם ]=עכשיו שצבעתו שחור[ לית הוא שוי ]=אין הוא שווה[ אלא עשרים
מנוי.
את אבדת דידך ]=אתה איבדת את שלך[
ואנא לא אבדנא דידי ]=ואני לא איבדתי שלי[.
עד כאן לשון הירושלמי בפירקא.

ואומר ר"י דהכי ]=שכך[ פי' ]=פירושו[ דרבי יהודה לפי הירושלמי:
אם השבח שהושבח הצמר יותר על ט"ו מנים
והיתר על ט"ו מנים קרי ]=נקרא[ שבח יתר על הוצאה
והוצאה קרי עשרה מנים של שכר הצבע שמוציא הצבע וטורח
ויהיה בשכרו י' מנים דהשתא ]=של עכשיו[
אם השבח על ט"ו מנים יותר מי' מנים שהם יציאה
נותן לו היציאה דהיינו י' מנים ולא יתן לו יותר.

ואם היציאה יתירה על השבח
שלא הושבח על ט"ו מנים אלא ד' או ה'
יתן לו השבח מה שהושבח על ט"ו
ואין נותן לו כל י' מנים שהתנה עמו
דא"ל ]=שאומר לו[ את אפסדת דידך ואנא לא אפסדנא דידי ]=אתה הפסדת שלך ואני לא
הפסדתי שלי[.

ויש ליתן טעם לדברי הירושלמי למה לא יהיה כאן הדין כמו בנוטע שלא ברשות דנעשה כאן
כאילו כן התנה עמו.
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א"נ ]=או גם[ קנסא ]=קנס[ הוא משום דשינה ממה שצוה לו.

ומיהו ]=וברם[ אם השבח יתר על היציאה דתנן ]=ששנינו במשנה[ גבי צבע כעור לא הוי
פירוש כי ההיא ]=כמו ההוא[ דירושלמי כי איך יהיה השבח של צבע כעור יותר משבח של צבע
גמור? וגבי ]=המקרה של[ כסא כעור דגמרא ]=שמביא התלמוד[ אפשר ודאי שיהא טוב מן
הנאה כגון שהנאה אין חזק כמו הכעור ע"י כך דמי הכעור יתירה על הנאה.

ואין לשון ירושלמי משמע כפי' ]=כפירוש[ ר"י
שהרי משמע שבא לפרש מהו אם השבח יתר על היציאה
ולדברי ר"י הוא מפרש היציאה יתירה על השבח
והר"ר אלחנן פי' בע"א ]=בעניין אחר[ ולא מצאתי כתוב.

II. Damages for Nonperformance of Contractual
Obligation
A. Non performing contractor
 .10בבלי ,בבא מציעא קד ,א-ב
This is clearest case of pure expectancy in the entire Talmud:

•

משנה.
המקבל שדה מחבירו והובירה -
שמין אותה כמה ראויה לעשות ,ונותן לו.
שכך כותב לו:
אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא.

גמרא.
The Gemara explains basis for expectation damages
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רבי מאיר היה דורש לשון הדיוט;
דתניא ,רבי מאיר אומר:
אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא ][..

Note the similarity to the distinction between penalty damages vs. expectation

•

damages.

ההוא גברא דקבל ארעא מחבריה
אמר אי מוברנא לה יהיבנא לך אלפא זוזי
אוביר תילתא
אמרי נהרדעי דינא הוא דיהיב ליה תלת מאה ותלתין ותלתא ותילתא

רבא אמר :אסמכתא היא .ואסמכתא לא קניא.
ולרבא ,מאי שנא מהא דתנן:
אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא? -
התם לא קא גזים,
הכא כיון דקאמר מילתא יתירתא -
גוזמא בעלמא הוא דקגזים.
 .10.1תוספות ,שם
?What does “doresh lashon hedyot” mean

היה דורש לשון הדיוט .לשונות שלא תיקנו חכמים לכתוב אלא הדיוטות הורגלו לכותבן היה
דורש ,ואפילו לא כתב  -כאילו נכתב .דאי ]=שאם[ דוקא כשכתב מה היה דורש? פשיטא שיש
לו לקיים כמו שהתנה דהא ]=שהרי[ לאו אסמכתא היא.
 .10.2ר' ישעיה דטראני )איטליה ,מאה  ,(13תוספות רי"ד ,שם
)ג( היה דורש לשון הדיוט .פירוש ,מן הדין היה שלא יתן לו כלום ,שזה שהוביר שדהו אינה
אלא גרמא בעלמא ,שלא הזיקו בידים ,אלא מחמת זה הלשון שכתב לו נתחייב לשלם וכך
מתפרשים כולם.
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Yerushalmi offers a puzzling distinction

 .11ירושלמי )וילנא( ,בבא מציעא פרק ה ,הלכה ג )כ ,ב – כא ,א(
הנותן מעות לחברו ליקח לו פירות למחצית שכר ]=שיחלקו ביניהם את הרווח ווהפסד[ ואמר
לא לקחתי,
אין לו עליו אלא תרעומות ].[..
אמר רבי יצחק ,הדא אמרה ]=זאת אומרת[
המבטל כיס חבירו אין לו עליו אלא תרעומת ].[..
המבטל שדה חברו ,חייב לשפות לו,
המבטל ספינת חברו וחנות חברו מהו? ][..
 .12חידושי הרמב"ן ,בבא מציעא קד ,א
Ramban attempts to reconcile Yerushalmi’s distinction with rule of expectation
damages supported in the Mishna.
ר' מאיר היה דורש לשון הדיוט דתנן אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא[..] .

וקשה עלינו זו שמצינו בירושלמי על משנתינו א"ר ]=אמר ר'[ יצחק הדא אמרה המבטל כיסו
של חבירו אין לו עליו אלא תרעומת המבטל שדהו של חברו חייב לשפותו המבטל ספינתו של
חבירו מהו חנותו של חבירו מהו ,פי' מה שאמר המבטל כיסו וכו' ][..
ונראה מכאן דהא דאמרי' ]=שזה שאמרנו[ 'דורש לשון הדיוט' ה"ק ]=כך אמרנו[ :שהיה עושה
מנהג ההדיוטות עיקר ודן על פיהם כאלו נהגו על פי חכמים ,ואע"פ שמעצמן הורגלו לכתוב כן
שלא על פי חכמים ,היה עושה אותו מנהג כתנאי ב"ד ]=בית דין[ שאע"פ שלא נכתב כמי
שנכתב דמי ]=דומה[ הואיל והוא מנהג פשוט וכולם עושין כן וכל המקבל על דעת כן מקבל
].[..
לפיכך למדו ממנה בירושלמי שהמבטל שדה כלומר שקבלו לאריסות והוביר שחייב לשפותו,
ואע"פ שהמבטל כיסו של חבירו פטור אלא א"כ קבל עליו בפירוש לשלם ,ואותה שאמרו )ע"ג
ב'( האי מאן ]=אותו מי[ דיהב ליה זוזי לחבריה ]=שנתן לו זוזים לחברו[ למזבן ליה חמרא
]=לקנות לו יין[ ופשע ולא זבן ליה ]=ולא קנה לו[ משלם ליה וכו' בשקבל עליו בפירוש לשלם,
ואף ר"ח ]=רבנו חננאל[ ז"ל כתב בסוף דבריו :ש"מ ]=למד מכאן[ דכל הני ]=שכל אותם[
דדרשי ]=שדורשים[ לשון הדיוט הלכתא נינהו ]=הלכה הם[ וכתנאי ב"ד נינהו ]=הם[.
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B. Expectation damages for a nonperforming agent/partner
 .13בבלי ,בבא מציעא עג ,ב – עד,א
אמר רב חמא:
האי מאן דיהיב זוזי לחבריה למיזבן ליה חמרא,
ופשע ולא זבין ליה -
משלם ליה כדקא אזיל אפרוותא דזולשפט.

אמר אמימר:
אמריתא לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא.
אמר :כי קאמר רב חמא -
הני מילי ביין סתם,
אבל ביין זה  -לא,
מי יימר דמזבני ליה ניהליה?

רב אשי אמר :אפילו יין סתם נמי לא,
מאי טעמא? אסמכתא היא ,ואסמכתא לא קניא.

ולרב אשי מאי שנא מהא דתנן:
אם אוביר ולא אעביד  -אשלם במיטבא! -
התם בידו הכא לאו בידו.
Question: What factors seem relevant in determining whether expectation
”damages are available? Does modern law distinguish between “stam” and “zu
?”or between “beyado” and “shelo beyado
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•

 .13.1ר' יום טוב בן אברהם אלאשבילי )ספרד ,מאות  ,(13-14ריטב"א ,שם
Ritva offers two resolutions to reconcile the sugyot.

האי מאן דיהיב זוזי לחבריה למזבן ליה חמרא ופשע ולא זבין ליה משלם ליה כדאזיל אפרוותא
דבלשפט[..] .
ולכולהו פירושי ]=ולכל הפירושים[ ק"ל ]=קשה לי[ למה חייב לשלם לו כלום? ומאי שנא
]=ומה שונה[ ממבטל כיסו של חברו שהוא פטור מפני שאין היזקו אלא גרמא וכן אם הוביר
שדהו אינו חייב לשלם לו אלא כשקבל עליו כן בפירוש?
ותירץ ר"י דהכא נמי ]=שכאן גם[ כשהתנה כן בפירוש שאם לא יקח לו שישלם לו פסידא
]=הפסד[ שלו ,ולא הזכיר התלמוד כן מפני דהא פשיטא ]=שהוא פשוט[ דבלאו הכי לא מחייב
]=לא חייב[ ,ולא הוצרך אלא לפרש כיצד ישלם לו ולאיזה חשבון ישלם לו.
ומורי הרב תירץ ,דהכא ]=שכאן[ אע"פ שלא קבל עליו תשלומין כלל כיון שנתן לו מעותיו
ליקח סחורתו ואלמלא הוא היה לוקח ע"י עצמו או ע"י אחרים אלא שזה הבטיחו שיקח לו
וסמך עליו ונתן לו מעותיו על דעת כן ,הרי הוא חייב לשלם לו מה שהפסיד בהבטחתו ,דבההיא
]=שבאותה[ הנאה דסמיך עליה ]=שסומך עליו[ ונותן לו ממונו משתעבד ליה ]=לו[ משום ערב
].[..
התם בידו .פי' ]=פירוש[ שהרי בידו שלא להוביר ,ולפיכך אין בו משום אסמכתא כל היכא
]=מקום[ דלא גזים ]=שלא הגזים[ ,דאי בדגזים ]=שאם בשהגזים[ אע"ג דבידו אסמכתא היא
וכדאמרי' התם ]=וכפי שאמרנו שם[ במאן דאמר ]=במי שאמר[ אם אובירנה משלמנא אלפא
זוזי ]=אשלם אלף זוזים[.
הכא לאו בידו .פי' ]=פירוש[ וכיון דכן ]=שכן[ אע"ג דלא גזים ולא נתחייב לשלם יותר ממה
שהפסיד לחברו אסמכתא חשיבא ]=נחשב[.
 .14ר' שלמה בן אברהם אדרת )ספרד ,מאות  ,(13-14שו"ת הרשב"א ,חלק ג ,סימן
רכז
Rashba’s repsonsum regarding consequential damages when loss is clearly
foreseeable and communicated to defendant.

שאלת :ראובן לוה מנה משמעון ,וכתב לו את השטר לפרוע לזמן שקבע לו ,ואם לא יפרענו תוך
אותו זמן ,קבל עליו ליתן כל הוצאה וכל הפסד שיבא לו ויעשה מחמת חוב זה ,וקבל על עצמו
זה בקנין גמור ובלא אסמכתא ובנאמנות .וכשהגיע הזמן ,תבע שמעון את חובו ,ואמר :שהיה
לו סחורה מזומנת לקנות ,ואם לא יפרענו יפסיד הוא הסחורה; ועם כל זה לא פרעו .ועכשיו
שמעון תובע מראובן אותו הפסד הריוח; ][..
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תשובה :נראה לי שהדין עם ראובן הנתבע ,לפי שאין בכלל ההוצאה והפסד מניעת הריוח,
שמבטל כיסו של חבירו; כבר אמרו בירושלמי :שהוא פטור .[..] .אבל הנדון שלפנינו ,אין בו
הפסד ,ואינם מגופו ,אלא שמנעו בעבורו מלהרויח בו בסחורה [..] .אלא שהטענה בנדון
שלפנינו :מחמת שאין מניעת הריוח ,בכלל הוצאה והפסד ,כמו שכתבתי[..] .

מקורות להרחבה
 .15חידושי הרמב"ן ,בבא מציעא עג ,ב
ולרבא מ"ש מהא דתנן אם אוביר ולא אעביד וכו' .פירש רבינו האיי גאון ז"ל דלאו למימרא
דהתם לא הוי אסמכתא מדינא ,דודאי אסמכתא הוא דהא אסיקנא לעיל )ס"ו ב'( כל דאי לא קני
לא שנא בידו ולא שנא לאו בידו ,אלא מתני' משום תנאי ב"ד הוא דמחייב ,ואע"ג דלא כתיב
כמאן דכתיב דמי ,אלא הכי אקשינן מאי שנא דלא תקון רבנן הכא דלישלם ומאי שנא התם
דמשלם ,ומתרץ הכא לאו בידו וכיון שלא היה בידו לא רצו להחמיר עליו לשלם ,והא דאמרינן
בפרק המקבל התם לא קאמר מילתא יתירתא וכו' ,הכי קאמר מתני' לא קאמר לשלם טפי מתקנת
ב"ד ,אבל הכא כיון דקאמר מילתא יתירתא טפי ממה שהוא תנאי ב"ד פטור דגוזמא בעלמא
הוא ,דכל דאי לא קני ,הילכך בעלמא לא שנא בידו ולא שנא לאו בידו ,לא שנא אמר לשלומי
כמה דשוי ולא שנא גזים ואמר מילתא יתירתא ,כל דאי לא קני ,והיינו חמריה דרב כהנא )ס"ו
ב'( ,ואין אנו צריכין לפרש בו מה שכתבנו למעלה ,לפי דעת הגאון ז"ל.
 .16ר' משה איסרליש )פולין ,מאה  ,(16דרכי משה ,חושן משפט סא ,אות ד
ד( ובודאי טעמו של הרשב"א ז"ל משום דהוה אסמכתא כל זמן שלא הקנה לו בבית דין חשוב
וכדמשמע מדברי הרא"ש ז"ל )שו"ת הרא"ש כלל סח סו"ס יב( וצ"ע לקמן בדיני אסמכתא דהרי
לא הוי אסמכתא אלא בדבר קנס שמשלם לו מה שאינו חייב לו אבל כאן שמפסידו לא הוי
אסמכתא ודמיא להאי דתנן )ב"מ קד א( אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא דחייב לשלם
ועיין לקמן סימן ר"ז )סי"ח(.
 .17ב"ח ,חושן משפט סא ,ס"ק ח
כתב הרשב"א על אחד שכתב לחבירו שאם לא יפרענו לזמן פלוני קבל עליו ליתן לו כל הוצאה
והפסד שיבא לו ויעשה מחמת חוב זה ותובע המלוה שהיתה לו סחורה מזומנת לקנות שהיה בה
ריוח ובשביל שלא פרעו הפסיד אותו ריוח ורוצה שיפרענו לו והשיב שאינו חייב עכ"ל וכתב
מהר"מ איסרלס ז"ל )ד"מ אות ד( ובודאי טעמו של הרשב"א משום דהוי אסמכתא כל זמן שלא
הקנה לו בבית דין חשוב וכדמשמע מדברי הרא"ש וצ"ע דהרי אין אסמכתא אלא בדבר קנס
שמשלם לו מה שאינו חייב לו אבל כאן שמפסידו לא הוי אסמכתא ודמיא להא דתנן אם אוביר
ולא אעביד אשלם במיטבא דחייב לשלם ועיין לקמן בסימן ר"ז עכ"ל .ולפע"ד נראה דלא דמיא
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הך אם אוביר ולא אעביד כו' להך דהיתה לו סחורה מזומנת לקנות דבאוביר ולא אעביד ההפסד
מזומן אבל מניעת הריוח בסחורה איתא בירושלמי )ב"מ פ"ט ה"ג( הביאוהו הפוסקים המבטל
כיסו של חבירו אין לו עליו אלא תרעומת וגרע מגרמא בניזקין דפטור ותו דמי ערב בדבר שהיה
ודאי ריוח דילמא אף היה מגיע הפסד.
C. Nonperformance in employment contracts
 .18בבלי ,בבא מציעא עו ,ב
דתניא :השוכר את האומנין והטעו את בעל הבית,
או בעל הבית הטעה אותן -
אין להם זה על זה אלא תרעומת.

במה דברים אמורים שלא הלכו
אבל הלכו חמרים ולא מצאו תבואה
פועלין ומצאו שדה כשהיא לחה
נותן להן שכרן משלם
אבל אינו דומה הבא טעון לבא ריקן
עושה מלאכה ליושב ובטל
Does the distinction between the differential in work/effort have a parallel in

•

secular law.

 .18.1תוספות ,שם
אין להם זה על זה אלא תרעומת.
קשה לר"י דהא קי"ל ]=שהרי קיים לנו[ כר"מ ]=כר' מאיר[ דדאין דינא ]=שדן דין[ דגרמי
בהגוזל קמא )ב"ק דף ק.(.
א"כ ]=אם כן[ אמאי ]=מדוע[ לא יתן להם כפועל בטל כיון שעל ידו נתבטלו אותו היום?
וי"ל ]=ויש לומר[ דמיירי ]=שמדובר[ שכשחוזר בו עוד ימצאו להשתכר ומכל מקום יש עליו
תרעומת שעתה לא ימצאו אלא ע"י טורח.
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וכי מפליג ]=וכשמחלק[ בסמוך בין לא הלכו החמרים להלכו ומצאו שדה לחה ––
הוה מצי לפלוגי ]היה יכול לחלק[ אף בלא הלכו כלל בין יכולין עוד להשתכר בין חוזר בו אחר
שלא מצאו עוד להשתכר,
אלא אורחא דמילתא ]=דרכו של דבר[ נקט ,דבהלכו לא שכיח שימצאו עוד להשתכר ,ואם לא
הלכו מסתמא ]=מן הסתם[ כשבא לחזור חוזר מיד בעוד שימצא להשתכר.
Tosafot reframes the Talmudic distinction to make it accord with the principle

•

of mitigation. On this reading the Talmud is rather close to modern law.
Workers are entitled to expectation damages, subject to mitigation
requirements.

 .19ר' אריה לייב הלר )פולין ,מאות  ,(18-19קצות החושן ,שלג ,ב
)ב( אבל אם היו נשכרין אמש.
ריש פרק האומנין )ב"מ עו ,ב( תניא:
השוכר את האומנין והטעו את בעל הבית או בעל הבית הטעה אותן אין להם זה על זה אלא
תרעומת ,במה דברים אמורים שלא הלכו אבל הלכו חמרין ולא מצאו תבואה פועלים ומצאו
שדה לחה נותן להם שכרן.
וז"ל תוס' ]=תוספות[ ].[..
After citing Tosafot above, Keztot raises the following question:

ובני הבחור המופלא כמ"ר יוסף דוב בער ש"ן הקשה
מה בכך שנתבטלו על ידו ממלאכה דהא קי"ל ]=שהרי קיים לנו[
המבטל כיסו של חבירו פטור )ירושלמי ב"מ פ"ה ה"ג(
וכן נועל חנותו של חבירו פטור,
וא"כ אפילו מצאו אמש להשתכר והיום לא מצאו נמי ]=גם[
אין בו משום מזיק כיון דאינו אלא כנועל דלת חנותו של חבירו.
והשבתי לו דשאני ]=ששונים[ נזקי ממון מנזקי גופו,
והוא דבאדם דאזיק ]=שבאדם שהזיק[ שור ליכא ]=אין[ אלא נזק,
אבל אדם דאזיק ]=שהזיק[ אדם חייב בד' דברים ואחד מהן הוא שבת,
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ואפילו שבת שלא במקום נזק נמי ]=גם[ חייב,
וכגון דאהדקיה באנדרוניא ]=שכלאו[ נמי ]=גם[ חייב כמבואר בפרק החובל )ב"ק פה ,ב(,
ומש"ה ]=ומשום כך[ במבטל כיסו של חבירו או נועל חנות חבירו דליכא ]=שאין[ דין שבת
בנזקי ממון מש"ה ]=משום כך[ פטור עלה ]=עליו[ ,אבל באדם דאזיק ]=שהזיק[ אדם דחייב
בשבת כמו בנזק,
וא"כ לר' מאיר דדאין דינא ]=שדן דין[ דגרמי הוי ]=הוא[ גורם לשבת וחייב עלה ]=עליו[.
ולפ"ז ]=ולפי זה[ דוקא בפועלים הוא דחייב משום דינא דגרמי
היכא ]=במקום[ דמצאו אמש והיום לא מצאו מקום להשתכר,
אבל שכר בהמותיו ולא התחיל במלאכה
אפילו מצאו אמש להשתכר והיום לא מצא
אין זה אלא כמבטל כיסו של חבירו ואין בו נזק כלל ופטור.
How does Ketzot reconcile the grant of expectation damages in the case of

•

poel with its absence in other cases? How does this shift away from a general
model of expectation damages

D. NonPerforming Vendor/Vendee
The following cases are some of many in the Talmud that exhibit great difficulty
resolving a case that modern law treats as a simple breach of contract. We do see
however some attempts (which become much more developed in latter sources) to
“manufacture” something approaching a contract with existing halakhic technology.
The results are mixed.

 .20בבלי ,בבא מציעא עז ,ב – עח ,א
לכדתניא :כל החוזר בו  -כיצד?
הרי שמכר שדה לחבירו באלף זוז -
ונתן לו מעות מהן מאתים זוז,
בזמן שהמוכר חוזר בו -
יד לוקח על העליונה,
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רצה  -אומר לו תן לי מעותי,
או תן לי קרקע כנגד מעותי.
מהיכן מגביהו  -מן העידית.
Remedy seems to be recission or partial performance.

•

ובזמן שלוקח חוזר בו  -יד מוכר על העליונה,
רצה  -אומר לו:
הילך מעותיך,
רצה  -אומר:
הילך קרקע כנגד מעותיך
מהיכן מגביהו  -מן הזיבורית.
רבן שמעון בן גמליאל אומר:
מלמדין אותן שלא יחזרו.
כיצד?
כותב לו :אני פלוני בן פלוני מכרתי שדה פלונית לפלוני באלף זוז,
ונתן לי מהם מאתים זוז,
והריני נושה בו שמונה מאות זוז.
קנה ,ומחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים[..] .

Using the halakhic technology to try and backdoor a contract.

ההוא גברא דזבין ליה חמרא לחבריה,
ופש ליה חד זוזא ,וקא עייל ונפיק אזוזא.
יתיב רב אשי וקא מעיין בה:
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כי האי גוונא מאי ,קני או לא קני?
אמר ליה רב מרדכי לרב אשי:
הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא:
זוזא כזוזי דמי ,ולא קני.
אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי:
והא אמרינן משמיה דרבא קני! -
אמר ליה :תתרגם שמעתיך במוכר שדהו מפני רעתה.

Lacking a kinyan, even if payment is made, no right to specific performance.

•

?Can a kinyan cure all of these contractual defects

 .IIIמקורות נוספים
א .עקבות מודרניים של הסוגיה התלמודית :תקצירים של פסקי דין
בתחום החוזים מבית דין בן זמננו
 .21ר' יעקב אברהם כהן ,עמק המשפט ,חלק א ,סימנים א-י )מצולם בנספח(

בThe Development of "Contract" in modern American Law .
22. William W. Story Treatise on the Law of Contracts ed. xiii 1856, Table
)מצולם בנספח( of Contents
23. C. C. Langdell A Selection of Cases on the Law of Contracts vii 1871,
)מצולם בנספח( Table of Contents
)מצולם בנספח( 24. L. L. Fuller The Reliance Interest in Contract Damages
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מושב חמישי :פרשנות חוזים
א .הנסיבות כאמצעי פרשני
" .1אין הדמים ראיה"
 .1משנה ,בבא בתרא ה ,א
המוכר את הספינה  -מכר את התורן ואת הנס ]=מפרש[ ואת העוגין ]=עוגן[ ואת כל המנהיגין
אותה ]=משוטים[; אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופין ]=שקים לסחורה[ ולא את
האנתיקי ]=סחורה[ .ובזמן שאמר לו 'היא וכל מה שבתוכה' הרי כולן מכורין .מכר את הקרון -
לא מכר את הפרדות ,מכר את הפרדות  -לא מכר את הקרון .מכר את הצמד ]=עול הבהמה[ -
לא מכר את הבקר ,מכר את הבקר  -לא מכר את הצמד.
רבי יהודה אומר :הדמים מודיעין .כיצד? אמר לו 'מכור לי צמדך במאתים זוז' הדבר ידוע שאין
הצמד במאתים זוז .וחכמים אומרים :אין הדמים ראיה.
 .2בבלי ,בבא בתרא עז ,ב  -עח ,א
מכר את הצמד  -לא מכר את הבקר וכו' .היכי דמי? אילימא דקרו לצימדא צימדא ,ולבקר  -בקר,
פשיטא ,צימדא זבין ליה ,בקר לא זבין ליה! ואלא דקרו ליה נמי לבקר צימדא ,כוליה זבין ליה!
לא צריכא ,באתרא דקרו ליה לצימדא צימדא ,ולבקר  -בקר ,ואיכא נמי דקרו לבקר צימדא ,ר'
יהודה סבר :הדמים מודיעין ,ורבנן סברי :אין הדמים ראיה.
ואי אין הדמים ראיה ,ליהוי ביטול מקח! וכי תימא ,ביטול מקח לרבנן לית להו ,ולא? והתנן,
רבי יהודה אומר :המוכר ס"ת ,בהמה ומרגלית  -אין להן אונאה; אמרו לו :לא אמרו אלא את
אלו! מאי אין דמים ראיה נמי דקתני? דהוי ביטול מקח.
ואיבעית אימא :כי אמור רבנן אונאה וביטול מקח  -בכדי שהדעת טועה ,אבל בכדי שאין הדעת
טועה לא ,אימור מתנה יהב ליה.
 .3בבלי ,בבא קמא מו ,א-ב
דאתמר :המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן ,רב אמר :הרי זה מקח טעות ,ושמואל אמר :יכול
שיאמר לו לשחיטה מכרתיו לך .אמאי? וניחזי אי גברא דזבין לרדיא ,אי גברא דזבין לנכסתא!
לא צריכא ,בגברא דזבין להא ולהא .וניחזי אי דמי רדיא  -לרדיא ,אי דמי נכסתא  -לנכסתא! לא
צריכא ,דאוקיר בישרא וקאי בדמי רדיא .אמרי :ואי ליכא לאשתלומי מיניה ,לישקליה לתורא
בזוזי ,דאמרי אנשי :ממרי רשוותך פארי אפרע! לא צריכא ,דאיכא לאשתלומי מיניה .רב אמר:
הרי זה מקח טעות ,זיל בתר רובא ,ורובא דאינשי לרדיא הוא דזבני; ושמואל אמר :יכול שיאמר
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לו לשחיטה מכרתיו לך .ולא אזלינן בתר רובא? כי אזלינן בתר רובא  -באיסורא ,אבל בממונא
לא אזלינן בתר רובא ,אלא המוציא מחבירו עליו הראיה.
 .4רמב"ם )ספרד-מצרים ,מאה  ,(12הלכות מכירה כז ,ב-ג
ב המוכר את הקרון לא מכר את הפרדות בזמן שאינן קשורות עמו ,מכר את הפרדות לא מכר
את הקרון ,מכר את הצמד לא מכר את הבקר ,מכר את הבקר לא מכר את הצמד ,ואפילו במקום
שקורין מקצתן לצמד בקר.
ג המוכר את העול מכר את הפרה ,מכר את הפרה לא מכר את העול ,מכר את העגלה מכר את
הבקר ,מכר את הבקר לא מכר את העגלה ,ואין הדמים ראיה בכל אלו הדברים וכיוצא בהן.
 .5תוספות )אשכנז וצרפת ,מאות  ,(12-13בבא קמא מו ,א
ונחזי אי דמי רדיא לרדיא  -פירש הרר"י בר מרדכי ,דהכא ]=שכאן[ אפילו כרבנן דאמרי
]=שאמרו[ בהמוכר את הספינה )שם דף עז (:מכר הצמד לא מכר הבקר ,ולית להו ]=ולא
סוברים[ הדמים מודיעים ,הכא מודו ]=כאן מודים חכמים[  -דהני מילי ]=שדברים אלו דווקא[
גבי צמד דאיכא רובא ]=שיש רוב[ וחזקה ,דרובא קרו לצמד צמד ולבקר בקר וגם הוא
]=המוכר[ מוחזק ]=בכסף התמורה שבידו[ ,ואפילו לפי הספרים דלא גרסי רובא ]=שאינם
גורסים רוב[ ,מכל מקום לא אתיא דמים לחודייהו ומפקי מחזקה ]=אין בכוח התמורה לבדה
להוציא מן המוחזק[ .אבל הכא רובא לרדיא זבני ]=אבל כאן הרוב קונים לחרישה[ ,ואיכא
]=ויש[ חזקה כנגד אותו הרוב שהמוכר מוחזק ,אמרינן ]=אומרים אנו[ הדמים מודיעים לסייע
או לרוב או לחזקה .ורשב"ם פירש בהמוכר פירות )שם דף צב .ושם( בענין אחר.
 .6ר' אברהם בן דוד )צרפת ,מאה  ,(12ראב"ד המובא בשיטה מקובצת ,בבא בתרא
עז ,ב
הא דאמרינן הכא היכי דמי אילימא דקרו לבקר בקר ולצמד צמד צמד זבין ליה בקר לא זבין
ליה [..] .עתה לפי זה הענין ,הא דאמרינן ]=זה שאמרנו[ בענין המוכר שור לחברו ונמצא נגחן
דאקשינן ]=שהקשנו[ וליחזי דמי היכי אי דמי רדיא לרדיא ]=ונראה הדמים כיצד ,אם דמי
חרישה  -לחרישה[ כו' וקשיא לן ]=והוקשה לנו[ אטו ]=האם[ כרבי יהודה סבירא ליה ]=סובר
התלמוד[ שהדמים מוכיחים? והיינו רגילין לתרץ ,דלענין ]=שלענין[ ביטול מקח קא מקשה
]=מקשה התלמוד ,ולא לעניין פרשנות ההסכם[ .כלומר לשמואל ודאי הא ]=הרי[ מקח טעות
הוא משום דמים יתרים שנתן בו .ולפי מה שהצעתי אין אנו צריכין לכך ,אלא דרבנן מודו
]=שחכמים מודים[ שבמקום שהשם שוה הדמים מוכיחים ,ושור לחרישה ושור לטביחה שם
אחד להם הלכך הדמים ראיה ,ואי לדמי רדיא ]=ואם התמורה מתאימה לשור חורש[ ודאי
לרדיא זבניה ]=לחרישה קנה אותו[ כן נראה לי .והחכם ישמע ויוסיף לקח .הראב"ד ז"ל.
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 .7ר' יוסף הלוי אבן מיגאש )ספרד ,מאות  ,(11-12ר"י מיגש ,בבא בתרא צב ,א
וליחזי דמי היכי נינהו או דמי דרדיא נינהו ודאי לרדיא זבין ואי דבישרא נינהו ודאי לשחיטה
זבין .ואוקימנא דאייקר בישרא וקם בדמי רדיא וכו' .הא דאמרינן ]=זה שאמרנו[ ולחזי דמי היכי
]=ונראה הדמים היאך הם[ איכא לאקשויי עלה הא דתנן ]=יש להקשות על כך זה ששנינו[
בפרק המוכר את הספינה :מכר את הצמד לא מכר את הבקר מכר את הבקר לא מכר את הצמד
רבי יהודה אומר הדמים מודיעים וחכמים אומרים אין הדמים ראיה ,וקיימא לן ]=וקיים בידינו[
דיחיד ורבים הלכה כרבים אלמא ]=כלומר[ דמים לא ראיה הויין ]=הם[ ] [..וכיון שכן ,קשיא
]=קשה[ האי מתני' דקתני ]=משנה זו ששנינו[ 'אין הדמים ראיה' אהא ]=על מה[ דאמרינן הכא
]=שאמר כאן התלמוד בעניין[ המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן ,ולחזי דמי היכי ]=ונראה
הדמים היאך הם[ .ואיתחזי לן בפירוקא דהאי קושיא ]=ונראה לנו בתירוץ קושיה זו[ דהמוכר
שור ונמצא נגחן לא דמי ]=לא דומה[ למתני' ]=למקרה במשנה שעליו נאמר[ אין הדמים ראיה.
דכי קתני ]=שכאשר שנינו[ אין הדמים ראיה הני מילי ]=דברים אלה דווקא[ לעיולי בזבינא
]=כשמכניסים במכר[ מידי דלא זבין ליה בהדיא ]=דבר שלא מכר לו בפירוש[ כגון צמד ובקר,
אבל לברורי מילתא דזבינא גופיה היכא הוא ]=לבירור דבר המכר עצמו כיצד הוא[ דנדע אי הוה
זביני אי לא ]=שנדע אם היה מכר או לא[ בכי הא ]=בכגון זה[ לא אמרי ]=לא אמרו[ רבנן אין
הדמים ראיה ,אלא לעולם הוי ]=הם[ ראיה=] ,משום[ דגלוי מילתא בעלמא ]=שגילוי דבר
בלבד[ הוא עליה דההוא זבינא ]=על המכר[ היכי היה מילתיה ]=כיצד היה הדבר[ .ומשום הכי
אמרינן הכא ]=ומשום כך אמרנו כאן[ לענין המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן ולחזי דמי היכי
]=שיש לבדוק את התמורה[[..] .
 .8ר' משה בן נחמן )ספרד ,מאות  ,(12-13חידושי הרמב"ן ,בבא בתרא סא ,ב
פירש ה"ר שמואל ז"ל והדמים מודיעין ליכא למימר משום דקרקעות אין להם אונאה[..] .
וקשיא להו ]=וקשה להם )לפרשנים לעיל([ הא ]=הרי[ גבי שור ונמצא נגחן מקשינן ]=מקשה
התלמוד[ לקמן )צ"ב א'( וליחזי דמי היכי ]=שיש לבדוק את התמורה[! ואיכא דמפרקי לה הכי
]=ויש שמתרצים לקושיה זו כך[ :ודאי כרבנן קיימא לן ]=מקובל בידינו שהלכה כחכמים[
דאמרי ]=שאמרו[ אין הדמים ראיה גבי צמד ובקר ,כיון דאיכא דקרו ]=שיש שקוראים[ לצמד
צמד ולבקר בקר לא אלימי ]=לא חזקים[ דמים למיהוי ]=להיות[ ראיה ,דאמר להו ]=שאמר
המוכר[ אנא הכי קרינא להו ]=אני כך קורא להם לצמד ולבקר[ והיה לך לפרש .והוא הדין והוא
הטעם לבית ובירה ושדה ובקעה דשמעתין ]=של סוגייתנו[ .והתם ]=ושם[ גבי שור ונמצא נגחן
היינו טעמא ]=זהו הטעם[ דאמרינן ]=שאמרנו[ וליחזי דמי היכי ]=שיש לבדוק את התמורה[,
כיון דחד שמא ]=ששם אחד[ אית להו ]=יש להם[ לשור תם ולמועד ,והאי גברא ]=ואדם זה[
עביד דזבין להא ולהא ]=עשוי לקנות לחרישה או לשחיטה[ אע"ג דרובא לרדיא זבני ]=שרוב
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בני אדם קונים לחרישה[ הוו ]=יהיו[ דמים ראיה דגלויי מילתא בעלמא הוא ]=שגילוי הדבר
בלבד הוא[ ,וזה תירץ ה"ר שמואל ז"ל ][..

מקורות להרחבה
 .9תוספתא ,בבא בתרא ד ,א )ליברמן(140 ,
המוכר את הספינה מכר את האסקלה ואת בית המי' שבתוכה אבל לא מכר לא את היציעין ולא
את הישוין ולא את האיזקפה ולא את הבצות סימכוס אומ' מכר את הדוגית מכר את העול מכר
את הפרות לא מכר את העול מכר את הצמד לא מכר את הבקר מכר את הבקר לא מכר את הצמד
רבי יהודה אומר הכל לפי הדמים.
 .10ירושלמי ,שביעית פרק ה ,הלכה ח )זוסמן(195 ,
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 .11בבלי ,בבא בתרא צב ,א-ב
איתמר :המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן  -רב אמר :הרי זה מקח טעות ,ושמואל אמר :יכול
לומר לו לשחיטה מכרתיו לך .וליחזי אי גברא דזבין לנכסתא  -לנכסתא ,אי לרדיא  -לרדיא!
בגברא דזבין להכי ולהכי .וליחזי דמי היכי נינהו! לא צריכא ,דאייקר בישרא וקם בדמי רדיא .אי
הכי ,למאי נפקא מינה? נפקא מינה לטרחא .היכי דמי? אי דליכא לאישתלומי מיניה  -ליעכב
תורא בזוזיה ,דאמרי אינשי :מן מרי רשותיך פארי אפרע! לא צריכא ,דאיכא לאישתלומי מיניה,
רב אמר :הרי זה מקח טעות  -בתר רובא אזלינן ,ורובא לרדיא זבני; ושמואל אמר לך :כי אזלינן
בתר רובא  -באיסורא ,בממונא לא.
 .12ר' יום טוב בן אברהם אלאשבילי )ספרד ,מאות  ,(13-14חידושי הריטב"א ,בבא
בתרא צב ,א ,ד"ה 'ונחזי'
ונחזי דמי היכי .פי' שיהו הדמים מודיעין ,ולאו אליבא דר' יהודה פרכינן כדכתב ר"ח ז"ל ,דהא
יחידאה הוא ,אלא דכל היכא דליכא עיולי בלישנא מידי והלשון הולם מה שמכר ]ואינם[ אלא
לגלויי מילתא אפי' רבנן מודו שהדמים מודיעין ,וכדכתיבנא התם )לעיל ע"ז ב'( ובפרק הבית
)ס"א ב'( ,ורבינו שמואל ותוס' ז"ל פי' ונחזי דמי היכי ולהוו ביטול מקח אם הוא בכדי שהדעת
טועה ,ולא מחוור בלישנא דגמ' כלל.
 .13ר' ישעיה דטראני )איטליה ,מאה  ,(13פסקי הרי"ד ,בבא בתרא סא ,א ,ד"ה 'ואי
קשיא'
ואי קשיא לימ' הדמים מודיעים .תשובה ר' יהודה הוא דאמ' הדמים מודיעים ,ורבנ' פליגי עליה
ואמרי אין הדמים מודיעים אלא גמר ויהיב לשם מתנה ,ומשום דקימ' לן כרבנן שהם רבים אמ'
רב נחמן הכי .ואי קשיא היכי מצינן למימר דהילכת' כרבנן ,והא מקשינ' בפר' שור שנגח את
הפר וניחזי אי דמי רידיה לרידיה אי דמי נכסתא לנכסתא .ואם איתה דהילכתא כרבנן היכי שביק
רבנן ומקשה מר' יהודה והא קימ' לן שאין מקשים אלא מהלכה פסוקה .תשובה לא פליגי ר'
יהודה ורבנן אלא בצמד ובקר ,דאיכא דקרו לבקר צמד ואיכא דלא קרו ליה צמד דר' יהודה סבר
הדמים מודיעין שנתן לו יתרים שהבקר מכר לו ,וחכמ' אומ' כיון דאיכא דלא קרו ליה לבקר
צמד אינו מכור והדמים היתירים גמר ונתן לשם מתנה כדמוקמינן בפ' המוכר את הספינה ,ועד
כאן לא פליגי רבנן עליה דר' יהודה אלא בבקר משום דאיכא דלא קרו ליה צמד ואיהו צמד זבין
ליה ,אבל בשור ונמצא נגחן שבין אם מכרו לרידיה בין אם מכרו לשחיטה שור מיקרי ,בודאי
דאמרי' שהדמים מודיעים אם לרידיא מכרו אם לחרישה ,שבכל הוכחה שנוכל לברר דבר זה אנו
מבררים אותו וליכא מאן דפליג בהא ,ובקעה לגבי שדה ,אי נמי בירה לגבי בית כיון דאיכא דקרו
הכי ואיכא דקרו הכי פליגי בה ר' יהודה ורבנן ,ורב נחמן סבר כרבנן דהילכת' כותיהו.
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 .14ר' מאיר בן ברוך )אשכנז ,מאה  ,(13שו"ת מהר"ם מרוטנברג ,חלק ד )דפוס
פראג( ,סימן אלף י
ראובן טען לשמעון איך שמכר לי חפץ של זהב בתורת זהב ועתה שברתי החפץ ומצאתי בו אבר
ושמעון אמר לא נדרתי לו כלום אלא כמו שקניתי כך מכרתי ואם תשבע שנדרתי שהוא של זהב
אשלם לך ואמר תחזיר לי התכשיט שלם ואתן לך כמו ]שמכרתיו לך[ וראובן אמר איני יכול
להחזירו כי שברתי .נראה דאע"ג דמכר לו החפץ בסתם ולא אמר לו של זהב מ"מ כיון דמבחוץ
נראה שהוא של זהב וגם הדמים מודיעים אם בתורת זהב קנאם ]הוי מקח טעות דאע"ג דדברים
שבלב אינם דברים וזה לא הוציא בפיו שהוא של זהב הכא הוי כאלו הוציא בפיו שהוא מכרו
בתורת זהב דאנן סהדי דבתורת זהב קנאו[ מידי דהוי אזבין ולא אצטרכי ליה זוזי בפ' אלמנה
)צ"ו ע"א( אע"ג דזבין סתם אמרי' מקח טעות הוא והדרי זבינא וטובא איכא כה"ג היכא דאיכא
למימר אנן סהדי דאמרי דברים שבלב ]הוי[ דברים ואין להאריך .אבל אם שמעון כופר ואמר
איני מאמינך שהי' בו עופרת ישבע שמעון שאינו יודע שהי' בו עופרת ויפטור ואם מתרעם
שמעון ואמר אלו היה מחזיר לי החפץ שלם כאשר מכרתיו הייתי חוזר ומוכרו עכשיו ששברו
אינו שוה לי הרי פשע בשלי ההוא לאו פשיעה היא דלא הי' לראובן למידע שיש בו עופרת או
נחשת ואלו היה יודע היה מחזירו שלם וכה"ג אמרי פ' המפקיד )מ"ב ע"ב( ההוא אפטרופא
דזבין ]להו[ תורא ליתמי ולא הו"ל ככי ושיני למיכל ]ומת כו'[ ואשכחי' למריה דתורא ושקיל
יתמי זוזי מיניה אלא מאן ]קא[ טעין מרי' דתורא דא"ל איבעי' ]ליה לאודוען[ ומוקי לה
בספסירא דלא ידע דעביד ]דזבין[ מהכא וזבין להכא ואפ"ה הוצרך להחזיר להם הדמים דמקח
טעות הוא והאפטרופוס דלא הו"ל למידע דאיהו לבקרא מסרה ונהי דבקרא דש"ש הוי איבעי
ליה למידע אפטרופוס מיהו לא הו"ל למידע ]וה"נ ראובן לא הו"ל למידע[ הלכך אם דבר ברור
הוא שנמצא בו עופרת כמו שהוא טוען מקח טעות הוא והדר זביניה וק"ל.
 .15ר' בנימין זאב ארטה )יוון ,מאה  ,(16שו"ת בנימין זאב ,סימן שצז
ראובן מכר טבעת לשמעון בחזקת זהב ובתוך הטבעת נמצא כסף והיה יודע בו ראובן ולא
הודיעו לשמעון אמנם מכרו לו בסך מעט כאלו הודיעו שהיה כן מעט כסף וכשרצה שמעון
ליפות הטבעת כרצונו שבר אותו ומצא שהיה בתוכו כסף ושמעון תובעו שהוא מקח טעות כי
זהב קניתי ולא כסף ורוצ' להחזיר המקח או שיתן לו החסרון וראובן טוען היה לך להחזירו לי
שלם ולא שבור ושמעון טוען אני כששברתי אותו לא חשבתי שיש בתוכו כסף וראובן טוען אף
שיש בו מעט כסף לא יחזור המקח בשביל שמכרתיו לך בסך מעט והמקח מורה כאלו היה גלוי
לך .בכתובו' פרק המדיר תנן היה בה מומין ועודה בבית אביה האב צריך להביא ראיה
שמשנתארסה היו בה מומין הללו ונסתפחה /ונסתחפה /שדהו דהאשה היא שדה של הבעל
כדכתבו התוספו' ריש כתובות בדיבור המתחיל מצי אמרה ליה וכדמוכחי שם התוספות פ'
המדיר בדיבור המתחיל אבל במומין כו' נכנסה לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה שעד
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שלא נתארסה היו בה מומין אלו והיה מקחו מקח טעות דברי רבי מאיר וחכמים אומרים במד"א
במומין שבסתר כלומר במד"א שהבעל יכול לטעון על המומין במומין שבסתר אבל במומין
שבגלוי אינו יכול לטעון כלומ' ונתפייס דידע אותם דהא בגלוי היו ואם יש שם מרחץ באותה
העיר אף מומין שבסתר אינו יכול לטעון מפני שהוא בודקה בקרובותיו וכתבו שם התוספות
בסוף דיבור המתחיל אבל במומין שבגלוי וז"ל והכי קאמר אינו יכול לטעון אפילו הביא הבעל
ראיה אינו מועיל כלום וכן משמע מהרמב"ם ז"ל הלכות אישות פכ"ה שסומך על דברי קרוביו
יותר מאחרים וכ"כ סמ"ג בעשאין סימן מ"ח והטור משם אביו בא"ה סימן ל"ח :וכן יש לדמות
ראובן נדון זה שלא יוכל מתנגדו לטעון דדומה למומין שבגלוי בשביל פרסום המקח שהיה כ"כ
בזול והוה ליה כאלו הוא מום גלוי :אי משום הא לא איריא דהרמב"ם ז"ל הלכות אישות פט"ו
וסמ"ג בעשאין סימן מ"ח כתבי דדבר ידוע הוא שאין דין זה אלא באותן המקומות שהיה מנהג
נשים להלך בשוק ופניהם גלויות כו' עד כמו ערי אדום בזמן הזה אבל בערי המערב ובטולייטא
ובסביבות שאין דרך הבנות כו' עד הרי זה טוען אף במומין שבגלוי כו' עד לבדוק בה עכ"ל :וכן
חילק הרא"ש נמי בספרו דדוקא בעיר שדרך הבנות לצאת מבית אביהן ולרחוץ במרחץ אבל
במקום שאין דרך הבנות ליראות חוצה כו' עד כמו בספרד אף על מומין שבגלוי יוכל לטעון
משמע מדבריהם שכל זמן שאין המומין נראין בפרסום יוכל לטעון במומין שבגלוי והכא נמי
שהמום של הכסף לא היה בפרסום שהרי שמעון הקונה לא ידע בו יוכל לטעון ואין לו לטעון
שאולי הראה הטבעת לקרוביו וסבר וקבלו עליו דמאן לימא לן שאותם הקרובים היו בקיאים
ואאת"ל שהיו בקיאים יוכל לטעון כיון דהכסף היה מחופה עליו הזהב וזה בחזקת זהב קנאו אין
המקח מקח כדאיתא התם דהמקדש אשה ע"מ שאין בה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת
וכן כתב גם כן רבינו ישעיה הראשון ומשמע דטעמא דאינה מקודשת משום דאתנו בה הא
קדשה סתם ונמצאו בה מומין הויא מקודשת ובעיא גט ולא אמרינן מקחו מקח טעות כדדייקינן
התם דאם קדשה וכנסה סתם תצא שלא בכתובה כתובה הוא דלא בעיא הא גיטה בעיא וחזקה
אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו וכיון דכנסה סתם ממילא בדק בה ולפ"ז נדמה זה נמי
דכיון דלא התנה אלא קנה סתם נימא דמקחו יהיה מקח ולא יטעון לע"ד לא דמי דלגבי אשה
דאמרינן בסתם מקודשת בשביל דהתם אדם מקפיד על מומין והיה לו להתנות וכיון דלא התנה
וכנסה סתם איהו קא אפסיד נפשיה ומקודשת ובעיא גט כדפרישית אבל במקח וממכר אפילו
שקנאו סתם ולא אתני לא אמרינן איהו קא אפסיד אנפשיה דמסברא בעד זהב קנאו דדבר הנראה
לעינים הוא כי זהב הוא ויוכל לטעון שלא יפסיד את שלו ואי קשיא לך הא דכתב הטור בח"ה
סימן רל"ג משם אביו ז"ל וז"ל ששאלת שמעון קנה שני נאדות שמן ולא פתחן אלא סמך על
המוכר שאמר לו שהוא שמן טוב ופתחו ומצאו עכור ולא היה יכול למכרו אלא בדוחק וטען
שמקח טעות הוא ורוצה להחזיר לו השמן אם הדין עמו בשבועתו שלא החליף השמן אין נאמן
שמעון בשבועה להוציא ממון אלא ישבע ראובן המוכר שנתן לו שמן טוב כאשר התנה לתת לו
ואם לא ישבע פי' שלא ירצה לישבע ישבע שמעון שהתנה לתת לו שמן טוב וצלול ושזהו השמן
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שנתן לו ויחזיר לו השמן או ישומו כמה דמי' פחותים מדמיו של שמן טוב ויחזיר לו הפחת
ואפילו אם שמעון יוכל למכור השמן בלא הפסד זבן וזבין תגרא איקרי וגם לא יעכבנו לרמו' בו
העולם כיון שהתנה עמו ליתן לו שמן טוב צריך לקיים תנאו עכ"ל ואם כן לפ"ז לא יקרא מקח
טעות עד שישבע שמעון שהתנה עם ראובן לתת לו טבעת מזהב וראובן לא יוכל לישבע כיון
שידע בו ואם כן עכ"ל דאשמעון תלוי לישבע ולא על ראובן נראה לע"ד דלא דמי דהא לא התנה
עמו שיתן לו טבעת זהב אפילו שכך נראה שזהב היה כי המכר שלו יורה שנתנו בזול והוה ליה
כאלו ידע הקונה ולפ"ז אינו יכול לישבע שמעון אמנם מטעם אחר נחייב שמעון שבועה שזהו
הטבעת של ראובן שמכר לו ויתן לו דמי הפחת דומיא דשמן דלעיל ויש להביא ראיה דחייב
ראובן להחזיר לו מעותיו ממה שהשיב מהר"ם ז"ל והביאו המרדכי בב"ב פרק המוכר את
הספינה וז"ל פסק מהר"ם על אודות ראובן שקנה חפץ מן הגוי בחזקת שהוא של זהב ומכרו
לשמעון ולא נתכוון להטעותו ונמצא של כסף דאפ"ה חייב ראובן להחזיר לו מעותיו כו' עד כגון
זהב ונמצא כסף כו' עד הוי מקח טעות לעולם חוזר כו' עד ושלום מאיר בר ברוך ואביאסף פסק
דאם מכר סיגים בחזקת צרוף אין יכולין לחזור בו אבל זהב ונמצא כסף או להפך שניהם יכולין
לחזור :ועוד יש להביא ראיה דהדין עם שמעון ממה שכתב המרדכי בב"מ פר' המפקיד משם
מהר"ם וז"ל ועוד השיב רבינו מאיר על עסק ראובן שטוען על שמעון מכרת לי חפץ של זהב
בתורת זהב ועכשיו שברתיו ומצאתי בו בדיל ותובע ראובן משמעון שיחזיר לו מעותיו כי אינה
אותו אונאה עד כדי ביטול מקחו ושמעון משיב לא נדרתי לך כלום אלא כמו שקניתיו כך
מכרתיו וגם הלא כשקניתיו מן הגוי שאינה אותי אתה רצית לקנותו וגם אני כשמכרתיו לך לא
ידעתי שאיניתיך ואם תשב' שנדרתי לך שהוא של זהב עלי לשלם וגם שמעון אומר תחזיר לי
התכשיט שלם כמו שמכרתי ואתן לך מעותי' וראובן אינו יכול שהרי שברו והשיב נרא' בעיני אף
על גב דמכר לו סתם החפץ ולא אמר לו של זהב הוא מכל מקום כיון דמחוץ נראה שהוא של
זהב וגם הדמים מודיעים אם בתורת זהב קנאו הוי מקח טעות ואף על גב דדברים שבלב אינם
דברים וזה לא הוציא בפיו שהוא של זהב הכא הוי כאלו הוציא בפיו שהוא מכרו בתורת זהב
דאנן סהדי דבתורת זהב קנאו מידי דהוה אזבין ולא איצטריכו ליה זוזי פר' אלמנה אף על גב
דזבין סתם אמרינן מקח טעות הוא והדרי זביניה כו' עד ואם שמעון מתרעם ואומר אילו הית
מחזיר לי החפץ שלם כאשר מכרתיו לך היתי חוזר ומוכרו עכשיו ששברתו אינו שוה לי והרי
פשעת בשלי ההיא לאו פשיעה היא דלא הוה ליה לראובן למידע שיש בו עופרת דאילו היה יודע
היה מחזירו שלם ובכה"ג איכא פ' המפקיד ההוא אפטרופא דיתמי דזבין להו תורא כו' עד
ואפ"ה הוצרך להחזיר להם הדמים דמקח טעות הוה כו' עד והכא נמי ראובן לא הוה ליה למידע
הילכך אם דבר ברור הוא שנמצא בו עופרת כמו שהוא טוען מקח טעות הוא והדרי זביני וחייב
להחזיר מעותיו לשמעון כו' עד וכ"ע ניחא להו בזהב והוי מקח טעות ואף על גב שהגוי רימהו
לשמעון מה בכך הרי כשקנה אותו מן הגוי היה שלו ולאו כל כמיניה להטעות את ראובן ובין
שניתכון להטעות ובין לא ניתכוון להטעות את שניהם חוזר עכ"ל ושנינו בבכורות שילהי פרק
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כל פסולי ומייתי לה הר"ן ז"ל בב"ב ריש פרק המוכר פירו' והביאה נמי סמ"ג בלאוין סימן ק"ע
השוחט את הבכור ומכרו ונודע שלא הראהו פירוש לא הראהו לחכם מה שאכלו אכלו ויחזיר
להם הדמים השוחט את הפרה ומכרה ונודע שהיא טריפה מה שאכלו אכלו ויחזיר הדמים ומה
שלא אכלו יחזיר הבשר ויחזיר להם הדמים ואמרינן בגמרא תנו רבנן המוכר בשר לחבירו ונמצא
בשר בכור פירות ונמצאו טבלים יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו ויחזיר להם את הדמים
משמע מהכא שכל מקח טעו' חוזר מכיון שנתגלו מומיהן אח"כ שלקחן הלוקח ויש לפסוק
מהכא שהלוקח סחורה מחבירו להוליכה במקום ידוע ביניהם והוליכה ונמצא שם מום באותה
סחורה אין לו ללוקח לעשות בה הוצאה כדי להחזירה לידו אלא מניחה ביד שומר חנם והולך זה
הבעל המוכר ויקח את שלו אם ירצה וקרוב לזה כתב ספר האגודה בב"ב פרק המוכר פירות
משם הרמב"ם והגאונים בסוף סימן קמ"ב וז"ל מכאן כתב המיימון ושאר גאונים המוכר מקח
לחבירו להוליכה למקום אחר וכשיוליכנו לאותו מקום ימצא בו מום הוא ברשות המוכר עכ"ל
נחזור לעניינינו דכיון שנתגלה מום הטבעת שהיה בו כסף אחר שלקחו מחבירו יחזיר לו הדמים
או ינכה לו פחת דמיו דמסתמא דבר השלם לקח שיהיה שלם מכל מום וכתב הרמב"ם פט"ו
מהלכות מכירה וסמ"ג בלאוין סימן ק"ע כל הלוקח סתם אינו לוקח אלא הדבר השלם מכל מום
ואם פירש המוכר ואמר לו ע"מ שאין אתה חוזר עלי במום הרי זה חוזר עד שיפרש המום שיש
בממכרו וימחול הלוקח או עד שיאמר לו כל מום שימצא המקח זה הפוחת דמיו עד כך וכך
קבלתי אותו שהמוחל צריך לידע בדבר שימחול לו בו ויפרש אותו כמו המפרש באונאה עכ"ל
וכ"כ הטור בח"ה סימן רל"ב ועוד כתב סמ"ג באותו סימן אסור לרמות בני אד' במקח ובמכר או
לגנוב דעתן אפילו דעתו של גוי ואחד גוים ואחד ישראלים שוים בדבר זה ואם היה יודע שיש
בממכרו מום יודיע ללוקח ואפילו לגנוב דעת הבריות בדברים אסור עכ"ל:
ולפי זה שראובן זה לא הודיע המום שהיה לאותו טבע' מקודם הרי המכר חוזר וכן פסק
האלפסי בבבא מציעא פרק הזהב וז"ל והיכא דזבין איניש מידי ולאחר זמן איגלי ליה דאית ביה
מומא דהות ביה מעיקרא מקמיה דליזבניה אית ליה לאהדורי למריה ולא אמרינן בכי הא הא
שהא לי' בכדי שיראהו לתגר או לקרוביו דלא אמור רבנן הכי אלא גבי אונאה אבל גבי מומין
מקח טעות הוא וכל אימת דמיגלי ליה מהדר ליה למריה והכי כתב רב האיי גאון ז"ל עכ"ל ואין
לומר על שמעון דחוזר במקחו דחייב לקבל עליו עונש מי שפרע דבמקום דאיכא אונאה או מקח
טעות אין כאן עונש מי שפרע תדע דבב"מ פרק הזהב איתא דאושפיזכני דרמי בר חמא זבן
חמרא וטעה אשכחיה דהוה עציב א"ל אמאי עציבת א"ל דזבני חמרא וטעאי א"ל זיל הדר בך
כו' ואם היה ראוי אושפיזכני דרמי בר חמא לקבל עליו עונש מי שפרע פשיטא שלא היה משיאו
עצה כזו להכשילו בעצתו שאמר לו הדר בך ומדקאמר ליה הדר בך ש"מ דבמקח טעות ליכא
עונש מי שפרע החוזר מדיבורו ואני אפרש לך כיצד אמרינן החוזר על מקחו בדליכא אונאה או
מקח טעו' אוררין אותו בב"ד ואומרים מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי
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סדום ועמורה וממצרים שטבעו בים סוף הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו כדאיתא בב"מ
פרק הזהב ואחר כך חוזר המקח היכא דליכא אונאה או מקח טעות אבל היכא דאיכא אונאה או
מקח טעות כי הכא אין אוררין אותו ב"ד ואמר אביי התם אודועי מודעינן ליה כלומר אומרים לו
אם תחזור בך סופך להפרע ממך רבא אמר מילט לייטינן ליה ומדברי אביי יש לדייק שאומר לו
הדיין בפירוש מי שפרע כו' עד הוא יפרע ממך אם אינך עומד בדיבורך אמנם הרמב"ם ז"ל פוסק
כרבא דהא כתב ריש פ"ק דהלכות מכירה וז"ל וכיצד מקבל מי שפרע אוררין אותו בב"ד כו' עד
הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו ואחר כך יחזור הדמים עכ"ל ומ"ט לייטינן ליה משו' דהאי
גברא לאו עושה מעשה עמך וכתיב בנבואת צפניה הנביא ע"ה שארית ישראל לא יעשו עולה
ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית .ונחזו' לעיקר הדין ונראה לע"ד לנכות ראובן
לשמעון כ"כ מעות עד שיצרף הטבעת באופן שיהיה מפוייס ממנו על פי האומנים הצורפים
ונדמהו להא דכתב הטור בח"ה סימן רל"ג משם אביו ז"ל וז"ל שאלה לא"א הרא"ש ז"ל ראובן
ושמעון היו בשיביליא ויש לראובן בתים בקורטובא ושניהם מכירין הבתים והסכימו יחד
שימכור ראובן לשמעון הבתים בסכום ממון ונעשה המכר לאחר שלשה חדשים ובין ההסכמה
והמכר באו גוים בקורטובא וחנו בבתי' ההם וקלקלו מקצת מקו' ועשנו כותלי הבית מחמת אש
שהדליקו בבית ועקרו מקצ' דלתי הבית והחלונו' ורוצה שמעון לחזור בו כי נתקלקל קוד' גמר
המקח והוא לא ידע והוי מקח טעות וראובן אומר שדבר מועט הוא הקלקול כנגד ערך הבתים
שהוא ינכה מדמי המכר קלקול הבתים על פי ערך שמאים .רואה אני דברי ראובן כי בית מכר
לו ועדין נקראת בית אם אירע בו קלקול מום עובר הוא והדמים שהוא מנכה לו יחזור הבית
לקדמותו ואין כאן מקח טעות עכ"ל הרי לך מזאת התשובה דאפילו נאמר דלא יחזור המקח מכל
מקום בדמי' ינכה לו ויחזור הטבעת כולו זהב וזה פשוט לכל מבין לע"ד העני בנימין בכה"ר
מתתיה ז"ל ה"ה.
מעשה בראובן שקנה בדיל מן תגר גוי לכסות גגו ונמלך ומכרו לשמעון בחזקת בדיל ונמצא
שהיה כסף מבפנים ותבעו ראובן בדין ופטרוהו לשמעון כיון דראובן זה לא ידע ולא נתכוון
לקנות מן הגוי בעד כסף ובדברי ראב"ן נמצא כן ויש להביא ראיה ממאי דאמרינן בב"מ פרק
אלו מציאות לקח פירות מחבירו או ששלח לחבירו פירות ומצא בהן מעות הרי אלו שלו אמנם
יש לחלק היינו כשלקח מן התגר כלומר שכשם שקנה מאחר כך מכר ולא ידע בהן ולכן הם של
הקונה אבל מבע"ה שאולי שכחם שם חייב להחזיר העני המר בנימין.
 .16ר' יואל סירקיס )פולין ,מאות  ,(16-17שו"ת ב"ח ישנות ,סימן מז
שמעון היה לו תיישים שעומדים לשחיטה וראובן קנה ממנו אלו העורות כדין קנייתן אלא שהיה
תנאי ביניהם שראובן ימתין עד י"ד יום כי אז ישחטם וימכור הבשר ביומא דשוקא ותוך הזמן
מתו מקצת תיישים וראובן אינו רוצה ליקח ממנו עורות המתות ושמעון טוען נסתחפה שדך
הדין עם מי ואם הדין עם ראובן אם חייב לו להעמיד עורות תיישים שחוטות תחת אלו אם לאו:
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תשובה לכאורה נראה דאיכא למימר הכא הדמים מודיעים דקנה ממנו עורות שחוטות ולא
מתות וכדאיתא בפ' הפרה ופ' המוכר פירות לגבי מוכר שור לחבירו ונמצא נגחן דפריך ונחזי אי
דמי רדיה לרדיא ואי דמי נכסת לנכסתא ומשני לא צריכה דאייקר בשרא וכו' אלמא דע"י הדמים
נוכל לברר מה שקנה ממנו וכ"כ הפוסקי' ואע"ג דשנינו פרק המוכר פירות וכ"פ בח"מ סי' ר"ל
מרתף זה אני מוכר לך אפי' כולו חומץ הגיעו ולא אמרינן הדמים מודיעים שאני התם כיון שלא
אמר מרתף זה של יין ה"ל כאלו אמר בפירוש אני מוכר לך מרתף זה בדמים אלו בין שהוא של
יין בין שהוא של חומץ דאל"כ ה"ל להזכיר יין בדבריו א"כ מוכח מן הלשון מה מכר לו והלכך
המקח קיים אלא דמ"מ מחזיר אונאה כדכתב בח"מ בפירוש משא"כ במוכר שור דאין הוכחה
בלשון כלל כיון שהראה לו השור שמכר לו הלכך אמרינן הדמים מודיעים וא"כ ה"נ הראה לו
התיישים .מיהו נראה דלא דמי נ"ד לההיא דשור ומרתף דהתם הקלקול כבר היה בשעת המקח
שהשור כבר הי' נגחן והמרתף כבר היה חומץ הלכך הדמים מודיעים כשאין הוכחה בלשון אבל
נדון דידן שהקלקול נעשה אחר גמר המקח ה"ל כקונה שור ונעשה אחר כך נגחן וכקונה מרתף
של יין ונעשה אחר כך חומץ דאין המוכר חייב באונסין מן הסת' אלא א"כ התנה כמ"ש בח"מ
סי' רכ"ה ואפילו הוא עדיין ברשותו של מוכר הפסד הלוקח הוא כיון שקנאה דרך קנייה ואחר
כך נעשה אונס נסתחפה שדיהו:
וכן כתב התוספת והמרדכי בפ' אעפ"י ובפ' נערה וס"פ הגוזל קמא דהלוקח חפץ ואירע בו
אונס דלא אמרי' אדעתא דהכי לא קנאה ונבטל המקח דאינו תלוי בדעת הקונה לבדו דהא איכא
נמי דעת מקנה שלא הי' מקנה לו לדעתו אם לא יפרש תנאו וכך פסק הרא"ש לגבי עורות וז"ל
בתשובה כלל ס"ו סימן ד' ראובן ה"ל ד' בהמות לשחוט ומכר העורות לשמעון בק"ס ובעוד
שהוליכן לשחיטה ברחו ונטבעה אחת בנהר ופסק מורינו הרא"ש ששמעון הלוקח הפסיד העור
שכבר כשלקח קניין נקנו לו העורות בכ"מ שהן עכ"ל אכן נראה לחלק דהכא שאני כיון שהזכירו
שניהם השחיטה בשעת המקח כשהתנה המוכר שימתין הלוקח עד י"ד יום כי אז יגיע זמן
שחיטת התיישים א"כ חשוב כאלו אמר בפירוש אני לוקח ממך עורות תיישים אלו שיהיו שלי
בק"ס מעכשיו ולאחר שחיטה דנשמע מיני' דכשימותו לא קנה ממנו כלום וגדולה מזו כתב
בפרק אלמנה ניזונית המרדכי זה לשונו בשם הר"א ממיץ דיש דברים סתומין דאנו דנין אותם
כמפורשים ואזלינין בתר מחשבה ולא מטעם מחשבתו דודאי דברים שבלב אינן דברים אלא
מטעם שבאותו דבר לשון העולם מדבר סתם ואין דרכם לפרש כגון זבין ולא איצטריכ' ליה זוזי
דהדרי זביני וכגון נודרים להרגין וכו' וכ"ש בנדון דידן דהזכיר שחיטה בשעת המקח גלי דעתי'
דלא יחול הקנין אלא אשחוטות אבל לא כשיהיו מתות ואפי' לא הזכירו שניהם השחיטה בשעת
המקח נראה לפע"ד דבנ"ד נמי דיינינן הכי דלשון העולם כדבר זה מדבר סתם ולא צריך לפרש
דסתמן כפירושן דלא קנה ממנו אלא כשיהיו שחוטו' אבל כשיהיו מתות לא קנה דבר והך
דתשובות הרא"ש איכא לפרושי בכמה גוונא חדא דאיכא למימר דהמעשה הוה שהלוקח היה
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מעכב מלשחוט הבהמות עד זמן שיתרצה הוא התם ודאי מצי למימר ליה מוכר ללוקח לא איבעי
לך לשהייי /לשהויי /ודמי למוכר מרתף של יין ולא אמר למקפה והחמיץ אחר כך דמצי למימר
ליה מוכר ללוקח לא איבעי לך לשהויי כמ"ש בח"מ סי' ר"ל ע"ש רבינו האיי אבל היכא שלא
היתה עכבת השחיטה מן הלוקח אינו בדין שהלוקח יפסיד דלא דמי לשאר מטלטלים שנקנו
ללוקח בכ"מ שהן ואירע בהן אונס דמעלמא דההפסד הוא ללוקח ובההיא דהלוקח חפץ ואירע
בו אונס וכו' דכתבו התו' ומרדכי שהבאתי בסמוך דהכא האונס הגיע מחמתי' דמוכר שהיה
ממתין ומעכב מלשוחטם עד י"ד יום לצרכו א"כ מצי למימר ליה לוקח למוכר לא איבעי לך
לשהויי ועוד את"ל דעובד' דהרא"ש נמי הוה שהזכירו שניהם השחיטה בשעת המקח מאי איכא
לחלק בין נטבעה בנהר דלא שכיח כל עיקר למיתה כדרכה ע"י מלאך המות דכיון דשכיח אסיק
אדעתי' וכיון דהזכירו שניהם השחיטה בשעת המקח ה"ל כאלו התנה דווקא שחוטות ולא מתות
אבל נטבעה בנהר דלא שכיח כלל לא אסיק אדעתיה ולא חשוב כאלו התנה וכיון שכבר קנה
הפסד דידי' הוא:
ועוד אפשר לחלק דבנ"ד קאמר הלוקח למוכר עורות תיישים אלו אני לוקח מעמך לדברי הכל
משמעו עורות תיישים אלו שהן בחיים לאפוקי מתות ודמי לחוכר כרם או שדה דאם עמד בתוכה
וא"ל כרם זה אפילו נתקלקל המעיין אחר כך מנכה לו מחכירתו ולהרמ"ה אפילו א"ל כרם סתם
מנכה לו מחכירתו כשאמר חוכר למחכיר וכדכתב בח"מ סי' שכ"א ותשובות הרא"ש לא הוה
המעשה דא"ל לוקח אלו העורות כו' מכל זה נראה דבנ"ד לא הוה דינא כתשובות הרא"ש אלא
הדין עם הלוקח ואינו חייב לקבל העורות המתות אבל המוכר ג"כ אינו חייב להעמיד לו עורות
תיישים שחוטות שלא היו ברשותו בשעת המקח דלא היה המקח חל אלא ע"ד שהיה ברשותו
וזה דבר פשוט הנראה לפע"ד כתבתי וחתמתי שמי אנכי הקטן יואל.
 .17ר' יאיר חיים בכרך )אשכנז ,מאה  ,(17שו"ת חוות יאיר ,סימן מ
גם אנכי אענה את חלקי בשאלה הנ"ל עם איזה תוס' הדברים וזהו טופס השאלה הנשלח לי
ראובן מכר פרה מבכרת לשמעון בעד י' ר"ט ובלילה ההוא שבאתה לרשות שמעון ילדה בכור
פטר רחם וכאשר נודע לשמעון כי לא לו יהיה הולד אחר שלא נשתתף ראובן המוכר לו את
הפרה עם הגוי כדרך שנתבאר בי"ד סי' ש"כ לא רצה לשלם לראובן דמי פרה הנ"ל בפסיקא
הנ"ל והלכו ביניהם מתווכי השלום ועשו פשר דבר שיתן לו רק שמנה ר"ט וכאשר רצה שמעון
ליתן הבכור לכהנים לא רצו לקבלו באמרם כי המוכר והקונה פשעו שהיה להם להשתתף עם
הגוי לפוטרו מן הבכורה ועל כן אינם מחויבים לקבלו כמו שכתב מהרי"ו הביאו רמ"א בהג"ה
סימן ש"ו .לכן לא רצה שמעון מעתה לקיים המקח בשום ענין באמרו כי גם הפשרה בטעות
היתה כי סבר היה בפשיטות שעל הכהנים מוטל לטפל בבכורו ומה שנתפשר לא היה רק מחמת
חסרון הולד כי לא לו יהיה ותובע לראובן בדין .וראובן משיב ג' תשובות בדבר הא' שטרם כל
יעמוד שמעון בדין עם הכהנים כי בלי ספק עכ"פ יצא הוא זכאי שאינו מחויב להיטפל בבכור
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הזה .שנית שאת"ל שיזכו הכהנים בדין שאין עליהם לקבל בכור זה מ"מ הרי הבכור ברשות
שמעון ובא להוציא ממון מיד ראובן ומנא לן לומר דעל ראובן היה מוטל לעשות שותפות דלמא
על שמעון ולפחות היה לשמעון לשאל פי ראובן בדבר .שלישית הרי כבר נתפשר עמו ואין
אחר הפשר כלום .ושמעון אומר כי על ראובן המוכר להוציא הולד מחזקת בכורה ולכן לא
נזדרז לשואלו תיכף ואפשר שביום המחרת היה שואלו לרווחא דמלתא רק שלא הספיק הזמן כי
בלילה הראשונה המליטה הפרה .ולכן ג"כ לא מוטל עליו כלל לעמוד בדינא ודיינא עם הכהנים
וליטפל בדבר כלל .ובדבר הפשר לא נתפשר רק במה שנפחת המקח מחמת חסרון כיס של
הולד השייך לכהנים ולא להיטפל בו ולגדלו ולהאכילו מבלי קבלת הנאה כלל .ועוד אומר
שמעון אחר שנודע לו שראובן מסר מודעא על הפשר הנ"ל בעת עשיית הפשר ולכן עתה גם הוא
רוצה לבטל הפשר עם המקח ויבקש דמי הפרה מהמוכר ויחזור הפרה עם הולד לבעלים והם
יעמדו בדין עם הכהנים .והנה לבאר כל פרטי השאלה ע"פ שורשי הדינים מהש"ס והפוסקים
לא יספיק מגילה עפה כי מסתעפים ממנה כמה סעיפים וסנסנים ומ"מ הנוגע לגוף הנדון נבאר
אך בקצור נמרץ מן המאוחר אל הקודם .כי מה שרוצה שמעון לחזור בו מצד שראובן מסר
מודעא על הפשר נראה אם היה המודעא מודעא גמורה שרירא וקיימא היה בזה הדין עם שמעון
כי ענין מסירת מודעא הוא דמודיע אונסי' ודלא גמר ומקני לחבירו כמבואר בסי' ר"ה בח"מ
וא"כ ודאי חבירו המאנסו למכור לו הדבר ההוא מצי לחזור בו מצד הדין דהוי מקח טעות דאלו
ידע דחבירו מצי אחר זמן לחזור בו גם הוא לא גמר ויהיב דמי שיהיה להמוכר לו .ולא דמי
למה דק"ל בסי' רכ"ז דאין המאנה יכול לחזור בו אם המתאנה רוצה לקיים המקח משום שלא
יהא החוטא נשכר שאני התם שבא לישכר מצד החטא והוא מה שאינהו .מש"כ כאן שאין
ביטול המקח מצד החטא והוא שאנסו שהרי ק"ל תליוה וזבין זביני זביני רק מצד מעשה חבירו
והוא מסירת המודעא שבזה ביטל כל ענין המכר ודוק .וכל זה במודעא כשירה מש"כ בנדון
דידן דק"ל פשרה דינה כמכר וצריך שיהיה האונס ברור לעדים ודאתי ליה מאחרינא לכן אין
מודעת ראובן מודעא כלל לא להרע ולא להיטיב לא לו ולא לשמעון ועל כן האריכות בזה אך
למותר ודברים בטלים .ולבאר עיקרא דדינא על מי היה מוטל להשתתף עם הנכרי ע"י מכירתו
לו חלק בבהמה כדת משה וישראל כבי"ד סי' ש"כ נלע"ד דעל המוכר מוטל הדבר לעשות ואלו
היה בכה"ג שהמוכר אזל לעלמא וא"א לשואלו היה אפשר לדון ולהורות דהולד שרי דק"ל כר'
יוחנן בספק מבכרת והכי סתם לן הב"י בש"ע ס"ס שט"ז ואע"פ שהיה בזה מקום לבעל דין
לחלוק ולומר דשאני ספק בכור דהתם מודאי בכור וספק אם הותר ע"י מכירה ושיתוף מ"מ יש
פתחון פה להשיב דאידי ואידי חדא היא שהרי לא נקרא שם בכור עליו ולא נתקדש רק אחר
יציאת רובו לאויר עולם כמבואר סי' שי"ט .ואפי' את"ל שיש לחלק ביניהם בשום חילוק לענין
איסורא מ"מ ילפינן מיני' מיהא סברת ר' יוחנן דאי איכא איסורא אודיע מודע ליה דש"מ דעל
המוכר להודיע וא"כ ודאי מצי הלוקח למימר על זה סמכתי .ומכ"ש באשר הי' הלוקח אנוס
ולא הוי לי' שהות ומוכר דהוי קים לי' בגוה דמלאו ימים ללדת והיתה בידו זמן רב או מעט עליו
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הי' הדבר לעשות .ומ"מ לא באתי לדבר דבר בענין המשפט שבין הכהנים והעם המוכר והקונה
כי לא נדרשתי על זה רק את זה גמרתי אומר שעל המוכר הדבר מוטל יותר מעל הקונה ובפרט
בנדון הנ"ל וכמו שביארתי .ועמ"ש זקני הגאון בזה בשו"ת חוט השני שהדפסתי כ"ו .ומטעם
זה בעצמו ברור דלא מצי ראובן המוכר לומר לשמעון עמוד בדין תחלה עם הכהנים דמצי
למימר לא ניחא לי דאיתזל למיקום בדינא בשבילך ולהיות מורשה שלך והרי ארז"ל עביד אינש
דזבין דינא ומוותר על דבר השייך לו בוודאי טרם יעמוד בדין וא"כ מכ"ש בנדון זה שעתה לפי
שעה הולד מוטל עליו ואין הכהנים רוצין לקבלו דשמעון משתעי דינא בהדי ראובן ולא מצי
לדחותו לומר כלך אצל הכהנים רק הקונה הולך אחר זה שמכרו לו וכבר בארתי דהקונה נקי וחף
מפשע .ועוד דאיכא לשמעון טענה ברורה דלא ניחא ליה דלהוי לכהנים תרעומות עליה בעמדו
לדין עמהם להעמיס עליהם עול בכור זה ומתעבר על ריב לא לו אחר שאפשר להחזירו למוכר.
ואין לומר בהיפך דמצי המוכר לומר זיל דון תחילה עם הכהנים וראי' ממ"ש אחוי לי טרפך
ואשלם לך דשאני התם דהקרקע ברשות הקונה והמוציאה ממנו בערעורו ע"כ צריך טרפא מב"ד
מש"כ כאן שהולד ברשות הלוקח ואינו יכול להכריח הכהנים כי אם בב"ד ומי מכריחו להיות
רודף אחריהם ותובע אותם ואין לומר הא רבינו יונה פסק בההיא דספק דמבכרת כשמואל דס"ל
דהוי ספק בכור וכתבה רמ"א בהג"ה ס"ס שי"ו דהא טעמא דשמואל דאמר ספק בכור הוא
מפורש בש"ס משום דזימנין דלא אמר ליה דקסבר לשחיטה בעי ליה וא"כ נראה דדווקא במכרה
לו בעודה פנויה שאינה עדיין מעוברת מש"כ כשכריסה בין שיניה דלאו אורח ארעא לקנות
בהמה מעוברת לשחיטה וכ"ש כשקרבה ימיה ללדת שהרי הוכיח סופה שהולידה בו בלילה ודאי
על המוכר להודיע ואין לו התנצלות כלל .לא נותר דבר לבאר עוד בנדון הנ"ל רק בדבר הפשר
שכבר נתפשרו יחד .נראה דאם נתפשרו לפני בני אדם היודעים בדברי מצה ומריבה ודברי
הפשרות נפלו ביניהם בקלות יוכלו לדעת מתוך דברים הדברים ההם אם נעשה הפשר עבור
צעקת הלוקח וי לחסרון כיס של גוף הולד שסבר היה לזכות בו וחולין יהיה .או מצד שצעק על
עול טיפול העגל ומאכלו ולא יוכל לשלחו כל ימיו או התרעם גם על שניהם .ואם א"א לברר זה
ודאי אמרינן הדמים מודיעים דהכי ק"ל במקום שאינו סותר הלשון כמבואר סי' ר"ך דודאי אם
לא נפחת למוכר מדמיו רק לערך עגל רך בן יום או יומים ודאי שלא היה דעת הלוקח לכנס
בשביל סך מועט לספק בכור שיש בו הוצאה מרובה נזק וצער טיפול וכה"ג .וכן להיפך אם
נפחת לו למוכר סך מסוים יותר מדמי שוויו של עגל א"א ללוקח לומר שנתפשר רק מפני חסרון
העגל שיצא מרשותו לרשות גבוה כי מי פתי יסור הנה להניח לנכות לעצמו סך רב יותר מדי
שוויו של עגל .ואם היה גם מצד זה א"א לברר כגון שהיה בדרך חליפין מטלטלים וכה"ג והיה
טענה וכפירה ביניהם בעסק הפשר על מי ועל מה היה ודאי שהמוחזק הוא המוכר נשבע היסת
שכדבריו כן הוא שנתפשר גם על זה שלא להיות עוד מטופל בבכור ואזי יקוב הדין את ההר בין
הלוקח להכהנים וכל טענותיהם על פשיעת המוכר על הלוקח היו כלנה .והנלפענ"ד כתבתי
בקוצר נמרץ .הטרוד .יאיר חיים בכרך
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ובכור דאתא לידן נימא בה מלתא דיש מפקפקין לומר דאף דישראל עשה שותפות עם הגוי
ומכר לו חלק באם או בעובר שאם מכרו אח"כ ישראל זה לישראל אחר צריך גם הקונה לחזור
ולעשות תיקון הנ"ל ולמכור שנית לאותו גוי או לגוי אחר והא מלתא ודאי בורכתא ובדותא היא
דאם המכירה הראשונה נעשית כהלכתה בכסף ומשיכה כמבואר סי' ש"כ אזי הותר הולד וא"צ
ישראל השני לעשות דבר כארז"ל מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו ה"נ לא מכר
ראשון לשני רק השייך לו בהם ונשאר חלקו של גוי כבראשונה והוא שותף עם השני ואנן סהדי
דניחא לשני בכך וזה ברור .עוד שאלוני אם ל' יום בדקה ונו"ן בגסה או באין כהן שמחויב
הבעלים ליטפל בה אם רשאים למסרו לגוי .ודאי לית דין צריך בשש והיתר גמור הוא ק"ו
מכהן שרשאי לעשות זה כמ"ש בפסקי מהרא"י והביאו רמ"א סי' שי"ג אף דיש שם חשש הטלת
מום שיש בו הנאה לכהן והכהנים חשודים בזה מ"מ שרינן ליה מכ"ש בישראל שאין אחריות
הבכור עליו שרשאי למסרו לגוי רק שיודיעו שיש בו קצת קדושה ושבאם ימות יודיענו שיראה
לקברו והכי מוכח בתשובת א"ז הביאו הש"כ שם ס"ק ו' .אבל רבים נכשלים מע"ה בעשותם
היתר לבהמה מבכרת ליקח פרוטה מהגוי למכור לו חלק סתם בבהמה או בולד ולא פירשו חלק
מסוים ודמיא לחוכא וטלולא גם לא ניתר בכה"ג כלל רק צריך לבאר חלק א' מאלף וכה"ג וגם
זה זר לכן טוב יותר לומר שיטול הלב או חצר הכבד וכה"ג מש"כ טחול וכליות שאין הבהמה
נטרפה ולא הוממה בכך וה"ה מכר לו רגל או יד אחד ממנה .ואם יתן לו חלק בעובר צריך
להקנות לו האם ע"מ שיקנה חלק בעובר וצריך קבלת פרוטה עם משיכת הגוי או הקנאת מקום
והא בלא הא לא סגי.
וכבר נשאלתי בהיותי ת"י בגליל קובלענץ באחד שמכר באופן הבלתי מועיל ולכן אמרתי שלא
יצא מידי קדושת בכור ואח"כ לא רצו הכהנים לקבלו כי אמרו דהמוכר פשע בזה שלא מכר
באופן המועיל ופסקתי דנהי דמקרי קרוב למזיד דה"ל לשיולו ליודעי ספר מ"מ לא מקרי פושע
רק שוגג באשר סבור היה לפי מה ששמע ומה שראה מנהג המקולקל דניתר במכירה דבכל דהו
סגי.
 .18ר' יעקב ריישר )גליציה ,מאות  ,(17-18שו"ת שבות יעקב ,חלק א ,סימן קעה
ראובן תבע לשמעון שהשכיר לו בית באייר בעד עשרים זהובים לשנה זו ורוצה שיצא מן הבית
בחדש תשרי שכבר כלתה שנתו ושמעון משיב לו ששכירתו וכוונתו היה על שנה שלימה שהוא
י"ב חדש מיום ליום והדמים ראיה על זה שאין דרך ליתן בשביל חצי שנה עשרים זהו' אם לא
שדעתו הי' על שנה שלימה:
תשובה דין זה גמרא ערוכה היא בפ"ק דראש השנה דף ז' ע"ב ת"ר המשכיר בית לחבירו לשנה
מונה שנים עשר חדש מיום ליום ואם אמר לשנה זו אפי' לא עמד אלא באחד באדר כיון שהגיע
יום א' בניסן עלתה לו שנה ואפי' למ"ד יום אחד בשנה חשוב שנה שאני הכא דלא טרח אינש
למיגר ביתא לבציר מתלתין יומין ואימא תשרי סתם כי אגר אינש ניחא /ביתא /לכולהו ימות
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הגשמים אגר ותנא קמא דברייתא ותנא דידן בניסן נמי משכח שכיחי קיטרי והנה לכאורה נראה
מסוגיא זו דהלכתא כתנא דידן ותנא קמא דברייתא וכן מבואר מדברי הרשב"א הובא בטור
/חושן משפט /וב"י סי' שי"ב דתשרי הוי ר"ה לשכירות בתים וכן משמעות הרי"ף והרא"ש
ושאר גדולי פוסקים וכ"כ להדיא השפתי כהן בח"מ סי' שי"ב ס"ק י"ג ואף דלכאורה יש לפקפק
ולומר הא דקאמר בש"ס דלתנא קמא ותנא דידן בניס' נמי משכח שכיח קטרי לכן לא הוי ראש
השנה שלו ניסן אבל לעולם תשרי ג"כ לא הוי ר"ה מטעם סתם כי אגר אינש ביתא לכולהו ימות
הגשמים אגר וכסתמא דמתני' פ' השואל המשכיר בית לחבירו בימות הגשמים אינו יכול להוציא
מן החג ועד הפסח מה"ט ותדע שכן הוא דאל"כ אכתי תקשה לתנא דמתני' ות"ק דברייתא אמאי
לא קחשיב תשרי ראש השנה לשכירות כמו דקשה על ניסן אלא צ"ל דלדידהו ליכא ר"ה כלל
ומונין י"ב /חדשים /מיום ליום אכן נראה לאחר העיו' דדברי הראשונים אמת להלכ' דאף אי
נימא דליכא ראש השנה כלל לשכירות בתים מ"מ מן הסתם אם אמר שנה זו במקח וממכר
ושכירות וכה"ג מה שבין אדם לחבירו הולכי' אחר לשו' בני אדם ותשרי הוא ר"ה לפי לשון בני
אדם וכדאיתא להדיא שם /ר"ה /בדף י"ב בהמודר הנאה דאם אמר לשנה זו כיון שהגיע יום
אחד בתשרי עלתה לו שנה ומקשה הש"ס ואימא בניסן בנדרים הלך אחר לשו' בני אדם ע"כ ואל
תשיבני מפני מה לא תנא התנא דיד' תשרי ר"ה לשכירות אי משום הא לא אריא דבהפסקה לא
קמיירו כמו דלא חשיב לעבורין כמו שמתרץ הש"ס שם /ר"ה /דף וי"ו /ו' /ע"א וכ"כ שם
התוספת דמה"ט לא תני נדרים וכ"כ התוספ' בדף י"ב ע"א והא דלא משני הש"ס הכי גבי
שכירות בתים דבהפסקה לא קמיירו ואמאי הוצרך לשנות משום דבניסן משכח שכיח קטרי יש
לומר משום דהש"ס רוצה לתרץ אף לת"ק דברייתא דקחשיב לעבורין וכן לתנא דתני נדרים
אמאי לא קחשיב לשכירות בתים להכי הוצרך לתרץ דבניסן נמי משכח שכיח קטרי משא"כ
לתנא דמתני' בלא"ה לק"מ דבהפסקה לא קמיירו ולעולם ר"ה שלו תשרי דלכלהו ימות הגשמים
אגר וכסתמא דמתניתי' דפ' השואל וגם אזלינן בתר לשון בני אדם כמו דקי"ל לענין נדרים
וכמבואר בי"ד סימ' ר"כ ובזה אתי שפיר שהרי"ף והרא"ש השמיטו דין דשכירות בתים דממילא
נלמד מדין נדרי' דהולכין אחר לשון בני אדם ועל דבר מה שטען שמעו' שהדמי' ראי' לדבריו
שאין דרך ליתן כל כך בשביל חצי השנה אין בדבריו ממש כלל כי כבר נשמרו התוספת בר"ה
מזה בדף ז' ד"ה עלתה לו שנה ולא אמרינן הדמים מודיעים והרי המעות מתנה או פקדון עכ"ל
ואע"פ שבענין המעות לא הכריע התוספ' אי צריך להחזיר או לא גם בדברי הטור ושאר פוסקים
והאחרונים בסי' שי"ב אינו מבורר דין זה מ"מ יש ללמוד דין זה ממה דאית' בפוסקים ובטח"מ
סי' ר"ך ובש"ע שם סעי' ח' במכר את הצמד לא מכר את הבקר דבכל אלו הדברים אין הדמים
ראיה שאם טעה בכדי שהדעת טועה יש לו אונאה או ביטול מקח כדין כל מוכר או לוקח ואם
טעה בכדי שאין הדעת טועה לא נתבטל המקח שזה מתנה נתן לו הרי מסקנת הפוסקים להלכה
דלשם מתנה נתן לו וא"צ להחזיר המעות דלא חיישינן לפקדון )ודין זה תלוי בפלוגתא דרב
ושמואל בקידושין דף מ"ו ע"ב בהמקדש את אחותו והלכתא כוותיה דשמואל בדינא דמעות
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מתנה הוי כמבואר בא"ה סי' נו"ן /נ' (/ובנדון דידן אין לחלק דאפי' טעה בפחות מכדי שהדעת
טועה לא הוי די' אונאה לקרקעות אפי' לשכירות קרקע כמבואר בח"מ סי' רכ"ז סעי' כ"ט ול"ב
נמצא דגם הדמים אין ראיה ואם יאמר האומר דהרי להדיא מבואר בסי' שי"ב בב"י והובא
בהג"ה ש"ע סעי' א' לפסק הלכה והוא הסכמת הב"ח וסמ"ע לפסק הלכה דאם לא קצב לו זמן
אפ"ה מסתמא שכרו נגד מעותיו הרי להדיא דלענין שכירות אמרינן דהדמי' ראי' אי משום הא
לא תברא חדא דאף אי נימא דהני תרי דינים סתרי הדדי ביותר היה לנו לתפוס דין זה שמבואר
להדיא בש"ס ותוספת וכל הפוסקים דאין הדמים ראיה ולדחות דברי הב"י והגהות רמ"א בש"ע
כאשר באמת כתב בש"כ שם בס"ק ד' ועוד דאחר העיון נראה פשוט דאין כאן סתירה כלל
ולתפוס דברי שניהם להלכה ודלא כהש"כ שם שבקש לדחות דין זה והשיג על הסמ"ע דודאי
היכי שנתן לו שכירות ולא קצב לו זמן הוא נגד הסברא דלא שדי אינש זוזי בכדי איך לא יפרש
השוכר או המשכיר איזה זמן קצוב אלא ודאי סמכו אשכירות כנגד מעותיו משא"כ היכי ששכר
לזמן שאמר לשנה זו רק שאנו מסתפקין איך היה כוונתם וכן במכר את הצמד אף דאיכא דקרי
לצמד בקר ולבקר צמד מ"מ אין הדמים ראיה ואמרינן ששכר או מכר לו הפחות והדמים מתנה
ובחנם השיג בזה הש"כ על הסמ"ע וזכינו לנדון דידן שצריך לילך שמעון מהבית אם לא שיש
מנהג בענין שכירות הבית כמבואר בש"ע סי' שי"ב סעי' י"ד יע"ש.
 .19פסקי דין – ירושלים ,דיני ממונות ובירורי יוחסין ז ,עמ' רא-רז
מכר מגרש חניה וחלל ללא רשיון בניה ומתקשה להעביר את הממכר ע"ש הקונה
תיק ממונות מס'  - 128תש"ס
נושא הדיון
א' קנה מגרש חניה המצוי מתחת לבנין מגורים ,בשעת החתימה על הזכרון דברים שילם ב'
לא'  30000דולר ,והתחייב לשלם עוד  30000דולר בשעת החתימה על החוזה "שיהיה בהקדם",
ועוד  40000דולר במסירת החזקה "מיד אחרי חתימת החוזה" .בזכרון הדברים ,מתחת לחתימות
הצדדים ,הוסיפו וכתבו כי "המוכר מסר המפתח של הדלת הכניסה למקום" .בשעת הדיון בבית
הדין הגדיר א' את מסירת המפתח בשעת חתימת הזכרון דברים כ"מסירת חזקה" על המקום לב'.
בזכרון הדברים נכתב כי "הקונה מצהיר שיודע שהמקום מיועד לחני' ואין לו שום טענות" .וכן
שהמוכר מצהיר "שיש לו בבעלותו הפרטית ובסמכותו המלאה למכור את החנייה שמתחת
לביתו של משפחת ל' ואשר צמודה לדירה" ,ובסוף הזכרון דברים נאמר "כמובן שבעל הדירה
שצמודה אליו החני' הנ"ל יחתום על החוזה והזכ"ד כך שנוכל לעשות חכירה כפי הצורך" )לא
נכתב תאריך יעד לחתימה זו( .טוען ב' שההצהרה שהחניה היא בבעלות הפרטית של א' היא
אינה אמת ,שהרי היא רשומה ע"ש דודו .משיב א' שרק הרישום הוא ע"ש הדוד ,אך היא נקנתה
בכספו ,ולכן היא בבעלותו .הוא טוען שזוהי המשמעות של המשך אותה פיסקה" :ובסמכותו
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המלאה למכור את החנייה" ,כלומר ,גם אם אינה רשומה על שמו ,מכירת החניה היא בסמכותו
המלאה ,מאחר שהיא באמת רכושו הפרטי .טוען ב' שלמרות האמור בסיפא שעל בעל הדירה
שהחניה צמודה אליו לחתום על זכרון הדברים ,טרם נעשה הדבר .עוד הוא טוען שבבדיקה
שעשה ,נודע לו שלא ניתן לבצע את העברת הזכויות בחניה במינהל ,וכי לא ניתן להפריד
ברישום במינהל את החניה מהדירה ,כמו כן נודע לו שאי אפשר לסלק את המשכנתא מן החניה.
א' משיב שהדבר ניתן לביצוע ,אם כי אינו מסביר כיצד.
עוד טוען ב' שבשעת המו"מ על העיסקה נאמר לו שפקחי העיריה שביקרו במקום רשמו דו"ח,
אך לאחר ביצוע העיסקה נודע לו שיש גם צו הריסה שיפוטי שהוצא כמה חדשים לפני החתימה
על זכרון הדברים .לטענתו אילו ידע שקיים צו כזה על המקום לא היה נכנס כלל לעיסקה.
לעומתו טוען א' שב' דרש ממנו לקיים את הצו ולהרוס את הבניה שבנה במקום ,כדי לסלק את
הצו השיפוטי מהמקום .והוא עשה כמבוקש והרס את הבניה בהשקעה כספית גדולה ,ואם צד
צד ב' יבטל את העיסקה הוא תובע ממנו החזר הוצאותיו ,וכן את המשכנתאות ששילם מאז
שנכנס לעיסקה .משיב ב' שאמנם דרש מא' להסיר את הצו ,אך לא דרש ממנו להרוס את הבניה.
פסק דין:
א .על א' להסדיר בתוך  30יום את כל העיכובים המונעים את ההעברת הבעלות על הממיכר לב'.
על ב' לשתף פעולה עם א' בהסדרת הענין.
ב .אם לא יסדיר א' את האמור בסעיף א' בתוך  30יום ,תתבטל העיסקה ,וא' יצטרך להחזיר לב'
את הכסף ששילם לו בעת חתימת זכרון הדברים.
ג .התביעה של ב' לבטל את העיסקה בגלל קיומו של הצו השיפוטי על המקום ,לא הוכרעה
בבית הדין.
ד .אם למרות קיומו של סעיף א' ע"י א' ,ידרוש ב' לבטל את העיסקה מכל סיבה שהיא ,יחזור
בית הדין וידון בדרישתו.
אברהם דוב לוין ,אב"ד .יהושע ווייס .שמואל חיים דומב
השאלות לדיון:
א .קנה קרקע ושילם עבורה ורשם עליה זכרון דברים ,אלא שלא הועברה על שמו בטאבו למרות
שהתחייב על כך בזכרון הדברים ,האם הקרקע של המוכר או של הקונה.
ב .לא שילם את כל המחיר ,האם תחילת הפרעון קונה לו מדין קנין כסף ,ומה הדין אם קבל
מהמוכר חזקה על המקום ,האם קונה בתורת חזקה אע"פ שלא סיים התשלומים.
ג .מסירת מפתח ,האם דינה כמסירת חזקה או לא.
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ד .פירש בשעת הקניה שהקרקע תועבר על שמו בספרי האחוזה ,אך לא פירש לכך תאריך יעד,
והתברר שבנתונים הקיימים אי אפשר לבצע את העברה ,והקונה דורש לקיים המקח רק ע"י
העברה על שמו ,האם המקח בטל.
ה .אם נתגלה שיש צו שיפוטי על המקום שבגללו אי אפשר לבנות במקום דירות ,והקונה לא ידע
מכך ,האם נחשב מקח טעות למרות שפירש בזכרון הדברים שידוע לו שהמקום מיועד לחניה.
ו .ביצע הריסת בניה על פי דרישת הקונה ,האם מחוייב הקונה בתשלום עבור ההריסה.
תשובה
א .בקדושין סו א אמר רב אין הקרקע נקנית בכסף אלא במקום שאין כותבין את השטר ,אבל
במקום שכותבין את השטר לא קנה .וכ"פ הרמב"ם מכירה פ"א ה"ד ושו"ע חו"מ סי' קצ סעי' א.
וכתב בשו"ת מהר"י בסאן סי' צא בשם הראנ"ח שאע"פ שהסכימו רוב הפוסקים שבחזקה קנה
מיד אף במקום שכותבין שטר ,אם התנו ביניהם שיכתוב הבית בספרי האחוזה )מותיבילי( ,כל
זמן שלא כתב אינו קונה כלום אפי' החזיק .ועי' תועפות ראם חו"מ סי' יג ודברי מלכיאל ח"ד
סי' קמג וישכיל עבדי ח"ג חו"מ סי' ו ועוד .אמנם בחזו"א מעשרות סי' י וחו"מ לקוטים סי' טז
כתב שבארץ ישראל אין הדין כן אלא יש לפסוק עפ"י דין השו"ע ,ואם קנה בכסף והתנה שיקנו
לו בלא שטר או שקנה בחזקה או קנין סודר אע"ג דלא כתבו בטאבו ,לא המוכר ולא הלוקח
יכולין לחזור .עי' פס"ד ירושלים כרך א עמ' עח וכרך ב עמ' קכח וכרך ג עמ' פט וכרך ד עמ' סו.
ופד"ר כרך יז עמ'  127ועוד.
ב .כתב בעל שבט הלוי בקובץ דברי משפט כרך א עמ' שלא :אע"פ דודאי כסף הוא קנין קרקע
ובית ומהני תחילת כסף כמבואר במשנתינו ובשו"ע חו"מ סי' קצ ,לדידן ודאי בעינן עוד שני
דברים ,דהיינו שטר או חוזה כמבואר שם סעי' ו ,וגם קיום כל התנאים של התשלומים בזמנם
הנזכרים כתנאי בחוזה ,וכל זמן שלא שילם כולם או נתן לו בטחונות ע"ז שנתקבלו ע"ד המוכר,
אין גמירות דעת גמורה להקנות ,וע"כ כיון שנהוג שנותן לו המפתח רק אחרי קיום התנאים ,אז
שעת הקנין ,ואם מסר לו המפתחות לפני גמר תאריכי תשלומין ,ה"ז מודיע שהקנה לו בחלק מן
הכסף ושטר ,והשאר הלואה .ע"כ.
אמנם אם התנה את הקנין בהעברת הקרקע על שמו בספרי האחוזה ,כבר פסק בשו"ע סי' קצב
סעי' טז דאם התנה הכל לפי תנאו .וכ"כ במשפט שלום שם בשם תועפות ראם חו"מ סו"ס יג.
וכתב בחזו"א חו"מ לקוטים סי' טז אות ה ואות יא דיש סברא לומר דאע"ג דלא נכתב בלשון
תנאי ,חשיב אומדנא דמוכח דלא נתרצה הלוקח אלא ע"מ שיכתוב לו בטאבו ,וכ"ש כשהתנה
שימסור לו בטאבו דחשיב כתנאי.
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ובנד"ד שהלוקח שילם למוכר רק תחילת פרעון ,כיון שלא שאין גמירות דעת גמורה מצד
המוכר לפני גמר התשלומין ,אין הכסף קונה לו בקנין גמור ,אלא שיש לדון כאן מצד מסירת
המפתח ,וכדלהלן אות ג ,שה"ז כמודיע שהקנה לו בחלק מן הכסף ושטר ,והשאר הלואה.
ג .כתב הרמ"א בשו"ע סי' רא סעי' ו דמסירת המפתח קונה לו מצד המנהג .וכ"כ ביש"ש ב"ק
פ"ה סי' לו .וביאר הסמ"ע ס"ק ו דאף שמעיקר הדין אין מסירת המפתח קונה קרקע ,מ"מ מצד
המנהג מהני.
ובנד"ד שמסר לקונה את המפתח ,וגם קבל ממנו כסף לתחילת פרעון ,ואף כתבו זכרון דברים,
אע"פ שלא גמר התשלומים ,כבר קנה הלוקח את הקרקע ,ושאר התשלומים נעשו עליו כהלואה,
וכמו שנתבאר לעיל אות ב.
ד .כתב בחזו"א חו"מ ליקוטים סי' טז אות ה סוד"ה וכן וז"ל :ומיהו אין המוכר חייב לכתוב לו
בטאבו ,כדין חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה קדושין כו .עכ"ל .ויש לעיין בדבריו ,דאם כונתו
שיכול המוכר לקיים המקח בע"כ של הקונה אף כשאינו רוצה להעביר לו הרישום בטאבו ,וזה
עפ"י ההלכה דחוזר בשטר ואינו חוזר בשדה ,הרי זה סותר לתחילת דבריו שם באותו דבור
דמשמע דוקא אם נתרצה המוכר למסור לו בטאבו אז אין הלוקח חוזר ,אבל אם לא נתרצה לו
משמע שהלוקח יכול לחזור ,ואיך כתב בסוף הדבור שהמקח עצמו קיים אף אם חזר המוכר
מלכתוב לו בטאבו .וגם מקור הדברים דחוזר בשטר ואינו חוזר בשדה שציין החזו"א לקדושין
כו ,צ"ל כז א זכו בשדה לפלוני וכתבו לו את השטר ,חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה .ופי' רשב"ם
בב"ב עז א זכו בשדה לפלוני ,אני מקנה לכם בסודר זה שדה זו לצורך פלוני ,והן קנו לאותו
פלוני כמו שצוה להם .חוזר בשטר ,ואפי' אמר כתבו ותנו ,דכל זמן שלא בא ליד מקבל מתנה
יכול זה לעקור שליחותו ,דאין עושין שטר בעל כרחו של נותן ,דאם ייפה כחו במתנה בעל פה
לא ניחא ליה דתיהוי מתנה בשטר וכו' עכ"ל .ובתוס' שם ד"ה חוזר כתבו דאע"פ שהלוקח ודאי
יכול לחזור בו דמצי אמר אדעתא דלא תכתוב לי שטרא לא זבני ,מ"מ מוכר יכול לחזור בו
בשטר ,ואם לא ירצה הלוקח ליקח בלא שטר יניח .וכ"כ בשמ"ק שם בשם עליות דר"י ושכ"כ
בנ"י .וכ"כ בשו"ת הרא"ש כלל נז סי' ג דגם הלוקח יכול לחזור בו ולומר תחזיר לי מעותי
דאדעתא דהכי שתכתוב לי שטר כאשר אמרת לכתבו קניתי כדי שתהיה ראייתי בידי לגבות
ממשעבדי ,וצריך המוכר להחזיר לו מעותיו או יכתוב לו השטר ,והא דקאמר חוזר בשטר היינו
אם הלוקח רוצה לעמוד במקחו אם לא יכתוב לו השטר ,עכ"ל.
וי"ל שהחזו"א לא כתב שחוזר בשטר ומקיים המקח בע"כ של הקונה ,אלא שזו זכותו של
המוכר ,אבל אה"נ אם לא ירצה הלוקח לקיים המקח בלא טאבו יניח המקח ויבטלו ,וכמש"כ
התוס' .אלא שביטול המקח לא נתלה בראשו של המוכר אלא על הלוקח .ולמד החזו"א דכמו
שבמקום שאין כותבין את השטר קנה בכסף לחוד ,ה"ה במקום שכותבין את השטר ,אם כתב
שטר אלא שלא רשם בטאבו ,דינו כמקום שאין כותבין את השטר שקנה בכסף ובשטר שכתב.
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ועי' פס"ד ירושלים כרך ג עמ' צז וכרך ה עמ' פג .ושם בשם דבר משה חו"מ סי' סב וצור יעקב
סי' קפט שכופין את המוכר לרשום בטאבו ,ובשם מרן הגריש"א שליט"א שבימינו אין הקניה
של הנכס שלימה מבלי הרישום בטאבו.
ועי' מנחת יצחק ח"ו סי' קע אות כב שאע"פ שכתבו בשטר שהעברת הבעלות תהיה ע"י
הרישום בטאבו ,אם באותה שעה לא יכלו להעבירה בטאבו ,מוכח שלא הקפידו שזה יעכב
הקנין ,אלא שקבל עליו המוכר שבעת שיהיה אפשר לרשום מוטל עליו לעשות כן .ע"כ .לפי"ז
בנד"ד שבשעת הזכרון דברים היה ידוע לצדדים שקיימת בעיה של העברה נפרדת של המגרש
בלא הדירה של הדוד אליו צמוד המגרש ,מוכח שלא הקפידו שזה יעכב הקנין ,אלא שקבל עליו
המוכר שבעת שיתאפשר הדבר יעביר את המגרש ע"ש הקונה ,ואין הקונה יכול לבטל את המקח
אם טרם נמצא ההסדר של הרישום ,ועליו להסתפק בינתיים בבטחון של מישכון על שמו .אך
נראה שמכיון שא' לא קידם במאומה את הסדר העברת הבעלות ,למרות שעברו כמה חדשים של
דיונים בבית הדין ,ולמרות הבטחתו לקדם את הענין ,על בית הדין לקצוב זמן לביצוע ההעברת
הבעלות ,ואם כעבור זמן זה לא יתבצע הדבר בגלל הזנחה של א' ,יחזור המקח כולו ,וא' יצטרך
להחזיר לב' את הכסף ששילם בזמן החתימה על זכרון הדברים.
ה .בגמ' קדושין יא א נמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו ,מאי אמרת ,לסטים מזוין או נכתב
למלכות ,הנהו קלא אית להו .ופרש"י וסבר וקבל .וכן פרש"י בכתובות נח א .ובגמ' ב"ב צב ב
ת"ש המוכר עבד לחבירו ונמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו .לסטים מזוין או מוכתב למלכות
אומר לו הרי שלך לפניך .ובתוס' כתובות שם וב"ב שם :מכאן קשה לפ"ה שפירש בפרק אע"פ
הנהו קלא אית להו פי' וסבר וקבל ,ואי אפשר לומר כן דבהדיא אמר הכא דהוה מקח טעות.
ומפרש התם ר"ת דהנהו קלא אית להו וכיון דלא יצא הקול מילתא דלא שכיחא היא ולא חיישינן
להכי .ע"כ .וכתב הרמב"ם מכירה פט"ו הי"ג אם נמצא לסטים מזוין ה"ז מום המאבד את כולו
מפני שהמלך תופס אותו והורגו .וכן אם נמצא מוכתב למלכות ה"ז מום ומחזירו מפני שהמלך
תופסו למלאכתו בכל עת שירצה .וכן פסק בשו"ע סי' רלב סעי' י .ובהשגות הראב"ד :והלא
אמרו בגמ' קדושין יא א הנהו קלא אית להו ,ומה שאמרה התוספתא פ' המוכר פירות נמצא גנב
או קוביוסטוס הגיעו לסטים מזוין או מוכתב למלכות אומר לו הש"ל ,לא שיאמר לוקח למוכר,
אלא המוכר אומר ללוקח וכו' .אך יש לפרש הנהו קלא אית להו כלומר אין לחוש בעבד שלקחו
כהן מישראל שמא לסטים מזוין הוא ומקח טעות הוא ,שאם היה כן הקול יצא עליו וכיון שלא
יצא הקול מסתמא אין לנו לחוש לזה הטעות ,מיהו אם יוודע הדבר שהוא כן ,מקח טעות הוא
וחוזר בו ואומר טול את שלך והחזר לי מעותי ,ועל דרך זה הולך זה המחבר .ועכשיו שיש בזה
שני דרכים הללו הנה הדין הזה ספק ,אם נתן הדמים לא יטול ואם לא נתן לא יתן .עכ"ל.
ובנד"ד שטוען הקונה שלא ידע שכבר הוצא על המקום צו שיפוטי ,ואילו היה יודע מכך לא
היה קונה כיון שכל עיקר שוויות המקום היא אם ניתן באיזה אופן לבנות עליו ,והמוכר טוען
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שהודיעו על כך לפני המכירה ,הנה לפי סברת רש"י דמוכתב למלכות קלא אית ליה וסבר וקבל,
אף כאן לכאורה י"ל שכבר שמע על הצו השיפוטי וסבר וקבל ,אם כי לטענתו אין קול לצו כזה,
אך לסברת תוס' והרמב"ם שבמוכתב למלכות אין תולין שידע וסבר וקבל ,אלא יכול הלוקח
לומר למוכר טול את שלך והבא לי מעותי ,אף כאן ה"ה .ולסברת הראב"ד דין זה הוא בספק ואם
נתן הדמים לא יטול ,ואם לא נתן לא יתן.
אלא שבנד"ד נראה שטענת הקונה למקח טעות בגלל הצו השיפוטי אינה טענה ,אפי' אם באמת
לא ידע מקיומו של הצו ,שהרי פירש בזכרון הדברים שידוע לו שהמקום מיועד לחניה ,ואעפ"כ
הסכים לשלם עליה את מה שהסכים ,אם כן דברים אלו שוללים כל טענה של מקח טעות בגלל
יעודו ושימושו של המקום .ואע"פ שפיסקה זו נמחקה מזכרון הדברים ,מ"מ לפי מה שב' עצמו
הצהיר בביה"ד הרי החלק המחוק בזכרון הדברים מקובל עליו .ואם כך אינו יכול לטעון מקח
טעות בגלל תוצאות הצו השיפוטי .ועי' להלן בדברי ידי"ע הדיין הגר"י ווייס שליט"א שחולק
בזה וס"ל דאעפ"כ אם לא יוריד המוכר את הצו השיפוטי ,יש ללוקח טענת מקח טעות בגלל צו
זה.
ו .קיי"ל דיורד לשדה חבירו והוציא עליה הוצאות כדי להשביחה ,אם ירד ברשות שמין לו וידו
על העליונה ,עי' רמב"ם גזילה פ"י ה"ז ושו"ע סי' שעה סעי' ד .לפיכך אם מכר שדה לחבירו
והוציא עליה הוצאות כדי להשביחה ,והיה זה ברשות ובציווי הקונה ,שמין לו וידו על העליונה.
אבל אם אח"כ התבטל המקח ,נמצא שהשביח בשל עצמו ואין לו תביעות מהקונה.
ובנד"ד ,אם אכן נדחית טענת הקונה למקח טעות בגלל הצו השיפוטי שיש על המקום ,אלא
שהמוכר מוכן לבטל את העיסקה רק אם יוכל לעכב לעצמו את תשלום דמי הקדימה ששילם לו
הקונה ,וזאת בעבור הוצאות הבניה וההריסה שהוציא ,ועבור תשלומי המשכנתא ,נראה שאם
יקויים הסעיף של העברת הבעלות ,ולמרות זאת יבוטל המקח ,זכותו של א' לדרוש רק את
הוצאות ההריסה ,שאת זה עשה כיורד ברשות ,ואם השבח יתר על ההוצאה ,עליו לשלם גם את
השבח .אבל במה שהוציא המוכר קודם המכירה ,דאין הקונה חייב בו מן הדין ,שהרי הוציא
בשל עצמו ,יש לדחות תביעה זו למרות שהמוכר מוחזק בכסף.
אברהם דוב לוין.

מש"כ ידידי האב"ד שליט"א שיש לחייבו עבור הוצאות ההריסה כיורד ברשות משום שטענת
הקונה למקח טעות בגלל הצו השיפוטי אינה טענה ,ואף אם לא ידע הלוקח מקיומו של הצו
משום שבזכרון הדברים פורש "שידוע לו שהמקום מיועד לחניה" ,ואעפ"כ הסכים לשלם עליה
ולכן דברים אלו שוללים כל טענה של מקח טעות ,ולכן אם יקויים הסעיף של העברת בעלות
זכותו של א' לדרוש הוצאות ההריסה אם העיסקה תבוטל.
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הנה יש מקום לומר דבנידון דידן הוה מקח טעות ,ומטעם אחר .דהנה בשו"ע סי' רלג סעי' כג
כתב :המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן אם אין להוכיח אם קנאו לחרישה או לשחיטה כגון שהוא
אדם שקונה לזה ולזה ,וגם אין הוכחה בדמים וכו' ,אינו מקח טעות ,שיכול לומר לשחיטה
מכרתיו וכו' ,אבל אם עדיין המעות ביד הלוקח ,לא מיבעיא אם רובם קונים לחרישה ,אלא
אפילו כי הדדי נינהו ,המוציא מחבירו עליו הראיה .ואם הלוקח אינו רגיל לקנות אלא לחרישה
והמוכר מכירו ,הרי זה מקח טעות וכו' ,ואם הוא רגיל לקנות לשחיטה ולחרישה אם יש הוכחה
בדמים וכו' הוי מקח טעות .עכ"ל .ובנידון דידן הדבר ידוע שהקונה חניון והוא לא גר באותו
בנין ודאי כוונתו לבנות עליו ולא לחניה ,והוה רובא לבניה בכה"ג .ועוד ,באם המוכר מכירו הרי
זה מקח טעות ,והקונה בנידון דידן ידוע שהוא קונה כדי לבנות בחניון ולא עבור חניה ,והמוכר
מכירו .ואף אם הקונה היה קונה גם לבניה וגם לחניון ,הרי הדמים מודיעים בזה שקנה כדי
לבנות בו ,שהרי מחיר כה גבוה של  100000דולר עבור חניה זה לא שמענו ,אלא הבין המוכר
שהקונה מתכוין לבנות בו.
וכיון שהיה צו שיפוטי לפני המכירה והמוכר לא הודיע עליו לקונה ,נראה דהוה מקח טעות.
ומש"כ בזכרון הדברים "שידוע לו שהמקום מיועד לחניון" כונתו בזה שלא יוכל הלוקח לטעון
שרוצה לבנות בו ואינו יכול ,וע"ז כתב שידוע לו שהוא חניון ,אבל ודאי לא היתה כונתו לקנות
עבור חניה .וא"כ נראה דאם לא יוסר הצו השיפוטי ,והרי הוא מנוע מלבנות שם ,הוה מקח טעות
ואינו חייב לשלם עבור הוצאות ההריסה.
יהושע ווייס.

" .2כליו עליו"
 .20משנה ,בבא בתרא ה ,ב
המוכר את החמור לא מכר כליו .נחום המדי אומר :מכר כליו .רבי יהודה אומר :פעמים מכורין
ופעמים אינן מכורין .כיצד? היה חמור לפניו וכליו עליו ,ואמר לו 'מכור לי חמורך זה' הרי כליו
מכורין; 'חמורך הוא' אין כליו מכורין.

" .3הכל לפי הסלע"
 .21משנה ,בבא בתרא ו ,ח
המוכר מקום לחבירו לעשות לו קבר וכן המקבל מחבירו לעשות לו קבר ,עושה תוכה של מערה
ארבע אמות על שש ,ופותח לתוכה שמונה כוכין  -שלש מכאן ושלש מכאן ושתים מכנגדן.
וכוכין ,אורכן ארבע אמות ורומן שבעה ורחבן ששה .רבי שמעון אומר :עושה תוכה של מערה
שש אמות על שמנה ,ופותח לתוכה שלשה עשר כוך  -ארבעה מכאן וארבעה מכאן ושלשה
מכנגדן ואחד מימין הפתח ואחד מן השמאל.
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ועושה חצר על פי המערה שש על שש כמלא המטה וקובריה ,ופותח לתוכה שתי מערות אחת
מכאן ואחת מכאן .רבי שמעון אומר :ארבע ]=מערות[ לארבע רוחותיה.
רבן שמעון בן גמליאל אומר :הכל לפי ]=סוג[ הסלע.
 .22תוספתא ,בבא בתרא ו ,כג )ליברמן(151 ,
העושה חצר על פי מערה ,שש על שש מלא מטה אחת מיכן ואחת מיכן ופתוח לתוכה שתי
מערות .ר' שמעון או' :ארבעה מארבע רוחותיה .ר' יהודה או' :בסלע הבא בידים ]=שקל לחצוב
בו[ פותח את שתיהן מרוח אחת .אמרו לו :אי איפשר לכן ]=לעשות כן[.

ב .המשמעות המקובלת כאמצעי פרשני
"צמד ובקר"
 .23רמב"ם ,הלכות מכירה כו ,ז-ח
ז אף במוכר ולוקח אין כל אלו הדברים וכיוצא בהן מענינים אמורים אלא במקום שאין שם
מנהג ולא שמות ידועים לכל דבר ודבר בפני עצמו ,אבל במקום שנהגו שהמוכר כך מכר כך הרי
זה מכור וסומכין על המנהג ,וכן מקום שאין קורין אלא בית לבית לבדו או שקורין בית לבית
וכל סביבותיו ולכל שעל גביו ,הולכין אחר לשון אנשי המקום .וכן הדין במוכר חצר או שדה או
עיר או מטלטלין  -בכל הולכין אחר השמות הערוכות בפי הכל.
ח וזה עיקר גדול בכל דברי משא ומתן הולכין אחר לשון בני אדם באותו המקום ואחר המנהג,
אבל מקום שאין ידוע בו מנהג ולא שמות מיוחדין אלא יש קורין כך ויש שקורין כך עושים כמו
שפירשו חכמים בפרקים אלו.
 .24רמב"ם ,הלכות מכירה כח ,טו
טו

וכן כל הדברים האלו במקום שאין שם מנהג כמו שביארנו ,אבל במקום שיש מנהג הלך

אחר המנהג ואחר לשון רוב אנשי המקום הידועים להן.
 .25בבלי ,בבא קמא כז ,א-ב
מתני' .המניח את הכד ברה"ר ,ובא אחר ונתקל בה ושברה  -פטור ,ואם הוזק בה  -בעל החבית
חייב בנזקו.
גמ' .פתח בכד וסיים בחבית! ותנן נמי :זה בא בחביתו וזה בא בקורתו ,נשברה כדו של זה
בקורתו של זה  -פטור ,פתח בחבית וסיים בכד! ותנן נמי :זה בא בחביתו של יין וזה בא בכדו
של דבש ,נסדקה חבית של דבש ושפך זה יינו והציל את הדבש לתוכו  -אין לו אלא שכרו ,פתח
בכד וסיים בחבית! אמר רב פפא :היינו כד היינו חבית ,למאי נפקא מינה? למקח וממכר .היכי
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דמי? אילימא באתרא דכדא לא קרו חבית ,וחבית לא קרו כדא ,הא לא קרו לה! לא צריכא,
דרובא קרו לה לכדא כדא ולחביתא חביתא ,ואיכא נמי דקרו לחביתא כדא ולכדא חביתא ,מהו
דתימא זיל בתר רובא ,קמ"ל ,דאין הולכין בממון אחר הרוב.
 .26חידושי הרמב"ן ,בבא בתרא סא ,ב
והיינו טעמא נמי דלא אזלינן בתר רובא לרב דאזיל בתר רובא ]=וזהו הטעם שלא הולכים אחר
הרוב גם לדעת רב שסומך על רוב[ גבי שור ונמצא נגחן ,משום דאיכא למימר ]=שיש לומר[ כי
אזלינן בתר רובא ]=כאשר הולכים אחר הרוב[ הני מילי היכא ]=זה דווקא כאשר[ דכולי עלמא
קרו לה בחד שמא ורובא דעלמא להכי זבני ]=כולם משתמשים בשם אחד והרוב רוכשים
למטרה מסויימת[ כגון הך דשור ונמצא נגחן ,אבל במידי דאית להו תרי שמות ]=אבל בדבר
שיש לו שני שמות[ אע"ג דרובא דעלמא קרו ליה הכי לא אזלינן בממונא בתר רובא ]=למרות
שהרוב קוראים לו בשם מסויים  -אין הולכים בממון אחר הרוב[ ,ולא נהירא לן.

מקורות להרחבה
 .27בבלי ,בבא בתרא סא ,ב
דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :המוכר בית לחבירו בבירה גדולה ,אע"פ שמצר לו מצרים
החיצונים  -מצרים הרחיב לו .היכי דמי? אילימא דקרו ליה לבית בית ,ולבירה  -בירה ,פשיטא,
בית זבין ליה ,בירה לא זבין ליה! אלא דלבירה נמי קרו לה בית ,כוליה זבין ליה! לא צריכא,
דרובא קרו ליה לבית בית ,לבירה  -בירה ,ואיכא נמי דלבירה קרו ליה בית ,מהו דתימא כוליה
זבין ליה ,קמ"ל ,מדהוה ליה למכתב ולא שיירית בזביני אלין כלום ולא כתב ,שמע מינה שיורי
שייר.
 .28ר' שלמה לוריא )פולין ,מאה  ,(16ים של שלמה ,בבא קמא ,פרק ג סימן א
א .דין דאזלינן בתר המוחזק ,היכא שאמר אני מן המיעוט שקורין כך :ואין הולכין בממון אחר
הרוב ,אבל לא בתר מיעוט דמיעוט .ואין הדמים מודיעים ,אלא בדבר ]שיש הפרש[ הרבה) ,וגם(
]וגבי[ בתים אין מודיעין כלל .ומי שקנה דבר מה ,ונפלה מחלוקת ביניהם בסך המטבע ,המוכר
טען ממטבע לועזי ,והלוקח טען ממטבע פולניש ,או כה"ג ,מבואר יפה.
מתניתין )כ"ז ע"א( המניח את הכד ברשות הרבים ,ובא אחר ונתקל בה ושברה ,פטור .ואם
הוזק בה ,בעל החביות חייב .ופריך בגמרא ,למה פתח בכד וסיים בחביות .אמר רב פפא לומר
לך היינו כד היינו חבית .למאי נ"מ ,למקח וממכר .פי' ,כגון במקום שקורין רובא דעלמא לכדא
כדא ,ולחבית חבית .ומקצת אנשים קורין ג"כ לחבית כדא .ואם טען הלוקח לא קניתי ממך אלא
חבית ,שהיא גדולה .והלוקח עדיין לא נתן המעות .רק שהקנה לו המוכר בקנין סודר .יכול
הלוקח לטעון כך ,ולעכב המעות בידו .ולומר אני מן המועטין שקורין לחבית ג"כ כדא .והאי
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כדא שקניתי חבית הוא .ואין צריך לקבולי אפילו מי שפרע ,וכן כשמקצת קורין ג"כ לכדא חבית,
ונתן לו הלוקח מעות .יכול המוכר לומר ללוקח אני מן המעוטים .והאי חבית שמכרתי לך כדא
הוא .ולעולם אזלינן בתר המוחזק ,וכגון שאין הדמים מסייעים לזה שכנגדו ,ואפילו לרבנן
דפליגי בפ' המוכר את הספינה )ב"ב ע"ז ע"ב( אר' יהודא .וסוברין גבי המוכר הצמד לא מכר
הבקר .לפי שהדמים אינם מודיעים ,אבל בהאי עניינא .וכן בשור שנמצא נגחן כו' .סוברין
הדמים מודיעים .לכן אם היו הדמים מסייעים הרבה לחבית ,או לכדא ,בין למוחזק ,אפילו
במיעוט .בין לרובא ,אפילו אינו מוחזק .היו מודיעים ,כמו שאפרש בריש הפרה .אבל היכא
שקרובים דמי כדא לדמי חבית .אין שייך הודעת דמים .כן פי' התו' )ד"ה המניח( .וזה המחוור
בעיני מכל הפירושים שעלו בהאי סוגיא.
רק תמיהא על הרי"ף והרא"ש ,שלא הביאו כל הסוגיא .ואף שבאלפסי דפוס נמצא ,אל תסמוך
עליו .כי אחד מן המגיהים הוסיף בגליון ,בעבור שר"ן הזכירו ,ונדפס בפנים .ובאלפסי' ישן אינו.
ובריש פ"ק נמי ,כל מה שכתב הרא"ש שהרי"ף לא הביאו .תמצא לשם .וכן בפ"ק גבי האידנא
גבי ממטלטלי דיתמי .נכתב בפנינו דעת תלמידו רבי אפרים החולק עליו .וכולן טעותים גמורין
הם.
והנראה בעיני מה שהרי"ף לא הביאו .לפי שהוא סובר שהסוגיא תלוי בפלוגתא דרב ושמואל.
גבי מוכר שור ונמצא נגחן )לקמן מ"ו ע"א( .שחולקין רב ושמואל אם הולכין בממון אחר הרוב.
וא"כ הלכתא כשמואל .דאין הולכים בממון אחר הרוב ,ולא עוד ,שאפילו רב מודה בכאן ,שאין
הולכין בממון אחר הרוב היכא דמוחזק ,כדפי' .ומה שחולק שם ואמר הולכין בממון אחר הרוב.
היינו משום שלא יכול המוכר לומר אתה מן המיעוט שקונים לשחיטה .כי הוא אומר אדרבה,
אני מן הרוב שקונים לרדיא ולא לשחיטה .כי לשם תלוי הרוב הכל בדעת הלוקח ,שהוא יודע
למה קנה אותו .לאפוקי כאן ,שתלוי הרוב בקריאת שם .שייך אמוכר או אלוקח לומר אני מן
המיעוט ,היכא דמוחזק ,ואין הולכין בממון אחר הרוב לכ"ע .כן פי' התו' )ד"ה המניח( והג"ה
מיימוני פ' ט"ז דהלכות מכירה .ולכן לא הביאה .וכן הרמב"ם לא הזכירו.
אבל מ"מ נראה בעיני ,שחידוש גדול הוא בדין כד וחבית .דאי לאו דאשמועינן המשנה .ה"א
אפילו שמואל מודה דהדמים מסייעים ,קמל"ן מתניתין דאין הדמים מסייעים בדבר מועט.
דאל"כ ,לשמואל דהלכתא כותיה מאי חידוש המשנה בזה .שאין הולכין בממון אחר הרוב גבי
כד וחבית .הלא פשיטא הוא ,שאפילו לשאר מילי שאין שייך לומר אני מן המיעוט .אין הולכין
אחר הרוב ,כמו שפרשתי .ק"ו הכא .אלא בודאי חידוש זה בא להשמיענו ,כדפי' .דאין הדמים
מודיעים בדבר מועט .ואזלינן בתר חזקה ,ויד המוחזק על העליונה .וגבי קרקעות בתים אפילו
בדמים הרבה אין מודיעים .לפי שאדם לפעמים קונה בית ביוקר ,וכן להיפך .כן פירש ר"י בריש
המוכר הבית )ב"ב ס"א ע"ב ,ד"ה שמע מינה(.
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וגם איכא נפקותא לן מהאי פיסקא .במדינת ליטא ,שהמטבע ביוקר יותר ממדינת פולין ,אם
הלוקח אמר מעות פולין אמרתי .שג"כ המיעוט בכאן קורין למעות פולין סתם גדול ,כמו
בליטא ,ויש מקומות ג"כ ]שקורין כך[ ,שהוא נאמן במוחזקתו ,ויכול לעכב המעות כו' .וכן
לעניין מוכר ,שיכול לחזור אם הקנה לו בסודר .ויאמר המעות שאמרתי מטבע ליטא ,אפילו
במקום שהרוב פולין .אלא שזה שכנגדו יכול להחרים עליו ,שכך היה דעתו .אבל שבועה לא
שייכא כאן ,אפילו היסת .דלא משביעים היכא דליכא טענת ברי .ונראה שלא אמרינן שיכול
המוחזק לומר אני מן המיעוטים .אלא דאיכא ג"כ הרבה בעיר שקורין כך .אעפ"י שרוב העיר אין
קורין אותו כך ,וה"ה אם אותו האיש מן מדינה אחרת ,שיכול לטעון ולומר הייתי סובר כמנהג
עירי .אבל בשניים או אפילו עשרה נמצאו שקורין כך .וכל העיר אין קורין כך .נראה דהן בטילין
לגבי כל אנשי העיר .וכה"ג כתב הרמב"ם בפ' כ"ו דהלכות מכירה )ה"ח( .וזה עיקר גדול בכל
משא ומתן ,הולכין אחר לשון )אותו( בני אדם ]באותו מקום[ ,ואחר המנהג .אבל מקום שאין
ידוע בו המנהג ,ולא שמות מיוחדים .אלא יש קורין כך .ויש קורין כך .עושים כמו שפרשו
חכמים בפרקים אלו עכ"ל .ובודאי לא בא למעט שאין הולכין אחר המיעוט .כי הלכה מפורסמת
מכאן ,היכא שמוחזק בו דאזלינן בתר מיעוטא ,ורב פפא שהוא בתראי תירץ מתניתי' בהאי גונא.
אלא בא להודיע לנו היכא שהרוב ידוע ומפורסם שהוא העיקר ,ולא אזלינן בתר המיעוט
דמיעוט ,כמו שפי' .ובמסכת ב"ב כשנגיע למקומות אילו נאריך בה בעז"ה.
 .29ר' איסר זלמן מלצר )ליטא-ירושלים ,מאות  (19-20אבן האזל ,הלכות מכירה
כח ,טו
]טו[ וכן כל הדברים האלו במקום שאין שם מנהג כמו שבארנו אבל במקום שיש שם מנהג הלך
אחר המנהג ואחר לשון רוב אנשי המקום הידועים להן.
מש"כ הרמב"ם ואחר לשון רוב אנשי המקום תמה הגאון ר' אלעזר משה זצ"ל מפינסק הובא
בס' מלבושי יו"ט ח"ב סי' ו' דהא לא אזלינן בממונא בתר רובא ,והנה בפכ"ז הל' ב' כתב
הרמב"ם מכר את הצמד לא מכר את הבקר ,מכר את הבקר לא מכר את הצמד אפי' במקום
שקורין מקצתן לצמד בקר ,וכתב ע"ז המ"מ ומש"כ ואפי' במקום שקורין מקצתן מבואר בגמ'
כיון שאינן כולן או רובן קורין כן אינו מכור מוכח להדיא דאם רובן קורין כך מכור ,איברא
דלשון זה איתא בגמ' דאמר שם ואיכא נמי דקרו לצמד בקר ,ומוכח דאם רובא קרו נמי מהני אכן
כבר ביארו זה בתוס' בדף צ"ב דאף דלא קיי"ל הדמים מודיעים מ"מ היכי דרובא מסייע מהני,
וכן כתב כאן הרמ"ה בחידושיו ומ"מ בדברי הרמב"ם א"א לומר כן דהרמב"ם שינה מלשון הגמ'
וכתב הא דאפי' במקום שקורין מקצתן אסיפא על מכר את הבקר לא מכר את הצמד ,ובזה ודאי
לא שייך הדמים מודיעים דדמי הצמד בודאי פחותים ואינם ניכרין בשומת הבקר ,ואפשר
דבכונה שינה להודיענו דמה דנדייק מד' הגמ' דרובא מהני אינו משום הדמים מודיעים ,וכן
מדברי המ"מ מוכח להדיא דבלא הודעת דמים מהני רובא.
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שוב ראיתי דהרמב"ם השמיט הסוגיא דריש המניח בהא דכדא וחביתא ,וגם הרי"ף השמיט
הסוגיא ובעל השלמה הביאה ,ונראה דסוברים דמהך סוגיא דצמד ובקר מוכח דבענין הלשון
לכו"ע אזלינן בתר רובא דהרוב קובע הלשון לכל העולם דהכל יודעים ואפי' המיעוט איך
שהרוב קוראים ,ודוקא בהא דלרדיא ולשחיטה דתלוי באדם למה הוא קונה ,בזה אין הולכין
אחר הרוב ,והשמיטו הסוגיא דכדא וחביתא דהך סוגיא דהיא בדוכתא בדיני מכירה עדיפא
כידוע דרך הראשונים בדרכי ההלכה.
/השמטות ומילואים/
לעיל כתבתי דלענין הלשון לכו"ע אזלינן בתר רובא דהרוב קובע הלשון לכל העולם והכל
יודעים איך הרוב קוראין לזה ,והערני הרב ר' נטע פריינד מהא דכ' הלח"מ בפ"ט מנדרים הל' ה'
על מש"כ הרמב"ם כיצד נדר מן השמן במקום שמסתפקין בשמן זית ובשמן שומשמין ורוב
אנשי המקום אין קורין שמן סתם אלא לשמן זית וכו' והקשה הלח"מ דהא בכל התורה כולה
אזלינן בתר רובא באיסורא ומ"ש הכא ותירץ דאה"נ דאם לא היה אפשר לפרש רק משמעות
אחת היינו הולכין אחר הרוב והכא שאפשר לפרש שתי המשמעות נעשה הלשון הסתמיי כולל
הכל כיון דהוי מילתא דאיסורא ,ונראה דיש לחלק בין הלכות מכירה להלכות נדרים דבדין
מכירה שאנו דנין בין אדם לחברו אנו הולכין אחר הלשון שהרוב קוראין ואנו צריכים לפרש כן
הלשון של המוכר אבל גבי נדרים שאנו דנין רק לגבי הנודר ואם היה מפרש דבריו איך כונתו הא
תנן פירושם להקל ואנו דנין היכי שנדר בסתם בזה אמרינן כיון דעכ"פ יש מיעוט שקוראין גם
לשמן שומשמין שמן סתם בזה לא מוכרח שודאי לא היה כונתו על שמן שומשמין דשמא היה
כונתו גם על מה שהמיעוט קוראין שמן ואפשר הוא מהמיעוט ולכן הוא אסור מספק] .ע"כ[.
 .30ר' ברוך בער לייבוביץ )ליטא ,מאות  ,(19-20ברכת שמואל ,בבא בתרא ,סימן נט
)מצולם בנספח(

 .31ברכת שמואל ,בבא קמא סימן כא )מצולם בנספח(

 .32ר' יחזקאל אברמסקי )ליטא-לונדון-ירושלים ,מאות  ,(19-20חזון יחזקאל,
נדרים ג ,ב חידושים )מצולם בנספח(
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מושב שישי :תנאי בחוזה
היסוד הנפשי שבתנאי
א .תנאי :מוסד מחודש או פרי סברה?
 .1תוספות )אשכנז וצרפת ,מאות  ,(12-13כתובות נו ,א
]בבלי ,כתובות נו ,א :דתניא :האומר לאשה 'הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי שאר
כסות ועונה'  -הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי רבי מאיר[.
הרי זו מקודשת ותנאו בטל .על כרחך בדכפליה לתנאיה איירי ]=מדובר במקרה שכפל את
תנאו[ ,דאמר לה :אם אין ליך ]=לך[ עלי שאר כסות ועונה הרי את מקודשת ,ואם לאו אל תהי
מקודשת=] ,וראיה לכך שכפל תנאו[ מדקאמר ]=ממה שאמר[ לקמן דטעמא ]=שטעמו[ דר'
מאיר דתנאו בטל משום דמתנה על מה שכתוב בתורה ,ואי ]=ואם היה זה מקרה שבו[ לא כפיל
לתנאה  -תיפוק ליה ]=ילמד[ דתנאו בטל לרבי מאיר משום דבעי ]=שנדרש[ תנאי כפול ,כדאמר
בהאומר )קדושין דף סא .ושם( .ותימה ,אם כן אמאי ]=מדוע[ היא מקודשת? הרי התנה בפירוש
שאם יהא לה עליו שאר כסות ועונה שאינה מקודשת! ואין לומר דלכך ]=שמשום כך[ מקודשת,
לפי שמקדשה על מנת שתמחול לו ,והרי מחלה ,אלא דאין מחילתה מחילה – דהא ]=שהרי[
תניא בפרק ב' דנזיר )דף יא .ושם( :הריני נזיר ע"מ ]=על מנת[ שאשתה יין ואטמא למתים הרי
זה נזיר ואסור בכולן מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה ,והתם ]=ושם[ לא שייך לשנויי הכי
]=לתרץ כך[.
ואומר ר"י ,דאי לאו דילפינן ]=אם לא היינו לומדים[ מתנאי בני גד ובני ראובן הוה אמינא
]=הייתי אומר[ דשום תנאי אינו מבטל את המעשה ,ואפילו לא יתקיים בסוף ]=התנאי[ -
המעשה קיים .והשתא דילפינן מהתם דמהני ]=וכעת שלומדים משם שמועיל[ תנאי לבטל
המעשה ,אמרינן ]=אנו אומרים[ דדוקא כשאינו מתנה על מה שכתוב בתורה דומיא ]=בדומה[
דבני גד ובני ראובן שלא התנו על מה שכתוב בתורה ].[..
 .2רבנו אשר בן יחיאל )אשכנז-ספרד ,מאות  ,(13-14שו"ת הרא"ש ,כלל מה ,סימן
כד
] [..אבל תנאי שאינו מפורש בפירוש ,ויש בו שום ספק ,אין בו כח לבטל המעשה .דמן הדין אין
בשום תנאי כח לבטל המעשה ,אלא דאשכחן ]=שמצאנו[ תנאי בני גד ובני ראובן וילפינן מיניה
]=ולמדנו ממנו[ ,ומשום הכי בעינן ]=ומשום כך נדרש[ דוקא כיוצא בו  -תנאי כפול ,ותנאי
קודם למעשה ,והן קודם ללאו ,ותנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר .הלכך ,ריע ]=גרוע[ כח
התנאי ,ועד שיהו ברורים בלי שום ספק לא יבטלו המעשה.
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 .3ר' אליעזר ממיץ )צרפת ,מאה  ,(12יראים ,סימן ז )דפוס ישן רטו(
וראיה לדבר ,שהרי תנאי שלא נעשה כדינו מטעם שאינו כפול או מעשה קודם לתנאי או לאו
להין=] ,כלומר[ שלא נעשה כתנאי בני גד ובני ראובן ,אינו מבטל מעשה  -בין בגט בין בקדושין
בין בדיני ממונות התנאי בטל והמעשה קיים ,אעפ"י שברור לנו ומוכיח הדבר שלדעת התנאי
דיבר ,מאחר שקידש כדרך המקדשים ושינה מדרך תורת התנאי אין מחשבתו כלום.
 .4ר' משה פיינשטיין )ארה"ב ,מאה  ,(20שו"ת אגרות משה ,אבן העזר ,חלק א ,סימן
קעט
בטעם שאין מועיל תנאי מעכשיו בחליצה .י"ב מנ"א תרח"ץ.
] [..והשבתי שהנכון לעניות דעתי דהנה בתוס' כתובות דף נ"ו הקשו במתנה על מה שכתוב
בתורה שתנאו בטל ,הא ]=הרי[ על כל פנים התנה שאם יהא עליו שאר כסות ועונה לא תהיה
מקודשת ומ"ט ]=ומדוע[ תנאו בטל .וכוונתם ,דעל כל פנים הא ]=הרי[ אין לו רצון באופן זה
שתתקדש לו .ותירץ ר"י דבלא חדוש התורה בבני גד ובני ראובן שמועיל תנאי הוה אמינא
]=הייתי אומר[ דשום תנאי אינו מבטל את המעשה ,ולכן לא נתחדש אלא כמו התם ]=שם[
שאינו על מה שכתוב בתורה.
ולכאורה תמוה מה תיקן בזה ]=הר"י בתירוצו[ ,הא ]=הרי[ על כל פנים אין לו רצון ואיך היינו
אומרים כן .וצריך לומר דטעמו דאין סברא לומר שיוכל לעשות מעשה קידושין ומכר וכדומה
להועיל רק כפי רצונו ,דאין בידו של האדם לשנות כח ודיני המעשה שנעשה בכל אופן שיעשה
רק כפי מה שהוא רוצה ,אלא הרצון שצריך בכל מעשה הוא רק שיהיה עשייתו מעשה ,ואז
מועיל כדין המעשה שהוא בכל אופן .לכן הוא ]=זהו הדין[ אף אחר שנתחדש דין תנאי ,אך
]=אלא[ שנתחדש דיכול האדם לעשות מעשה אחרת דתנאי ]=מעשה אחר של תנאי[ ,שהוא
]=התנאי ,נחשב[ מעשה לבטל המעשה קנין וכדומה שעשה .וכמו שיש במעשה גירושין דגט
כח לבטל האישות מכאן ולהבא ,כמו כן יש כח במעשה תנאי לבטל המעשה קידושין שעשה גם
למפרע וכן בכל מעשה ,אבל מעשה קידושין וכדומה שעשה לא נשתנה בכחו כלום בהתנאי
]=בעקבות התנאי[ .וכיון שתנאי הוא מעשה אחריתי ]=אחר[ בפני עצמה ניחא ]=מובן[ מה
ששייך דינים בתנאי איך לעשותו ,כיון שהוא מעשה בפני עצמו ולא גילוי דעת שאינו מתרצה,
והקפידה תורה במעשה התנאי שיהיה כפול וכל הלכות תנאי כדמצינו בב"ג וב"ר ]=בבני גד
ובני ראובן[ וכשחסר אחד מן הדינים אינו מעשה חשובה שתוכל לבטל מעשה הקידושין
וכדומה שנעשה.
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ב .קביעת קיומו של תנאי מכללא
 .5משנה ,כתובות ה ,א
אף על פי שאמרו בתולה גובה ]=בכסף כתובתה[ מאתים ואלמנה מנה ]=מאה[ ,אם רצה
להוסיף אפילו מאה מנה – יוסיף .נתארמלה ]=התאלמנה[ או נתגרשה ,בין מן האירוסין בין מן
הנשואין ,גובה את הכל .רבי אלעזר בן עזריה אומר :מן הנשואין  -גובה את הכל ,מן האירוסין -
בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה ,שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה ]=לשאת אותה[ .רבי
יהודה אומר :אם רצה ,כותב לבתולה שטר של מאתים והיא כותבת התקבלתי ממך מנה
ולאלמנה מנה והיא כותבת התקבלתי ממך חמשים זוז .רבי מאיר אומר :כל הפוחת לבתולה
ממאתים ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות.
 .6בבלי ,קידושין מט ,ב
ההוא גברא דזבין לנכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראל ,ובעידנא דזבין לא אמר ולא מידי; אמר
רבא :הוי דברים שבלב ,ודברים שבלב אינם דברים.
 .6.1תוספות ,שם
דברים שבלב אינם דברים .משמע דוקא משום שלא פירש דבריו ,אבל אם פירש דבריו להדיא
]=בגלוי[ ואמר בשעת המכר שהוא מוכרם לפי שהוא רוצה ללכת לארץ ישראל הוה המכר בטל.
וקשה – אמאי ]=מדוע[? הא בעינן ]=הרי נדרש[ תנאי כפול ,והרי לא התנה שאם לא ילך לא
יתקיים המקח! ורשב"ם פירש )סוכה דף מא (:גבי אתרוג על מנת להחזיר אם החזירו יצא לא
החזירו לא יצא ,ואף על גב דבעינן ]=שנדרש[ תנאי כפול הני מילי ]=הרי זה דווקא[ באיסור
כגון התקדשי לי על מנת שתתני לי מאתים זוז ,וכן בגט אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע  -אבל
בממון לא בעינן ]=לא נדרש[ תנאי כפול .ולא נהירא ]=פירוש הרשב"ם קשה[ ,דהא כל תנאי
ילפינן ]=הרי דיני התנאי נלמדים[ מבני גד ובני ראובן ,והתם ]=ושם[ דבר שבממון! ואומר ר"י,
דצריך לחלק ולומר דיש דברים שאינם צריכין תנאי כפול אלא גלוי מילתא ]=גילוי הדבר[ דאנן
סהדי דאדעתא דהכי עביד ]=שאנו מעידים שעל דעת כך עשה[ ,וגם יש דברים דאפילו גילוי
מילתא לא בעי ]=לא צריך[ ,כגון ההיא דהכותב כל נכסיו לאחרים ושמע שיש לו בן שהמתנה
בטלה ,וכן הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא ]=אפוטרופוס על נכסיו[ לפי
שאנו אומדין שלכך היה בדעתו ,וכמו כן אנן סהדי ]=אנו מעידים[ דלא זבן אלא אדעתא למיסק
לארעא דישראל ]=שלא מכר אלא על דעת לעלות לארץ ישראל[.
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 .7רא"ש ,כתובות פרק יא ,סימן ט
איבעיא להו ]=הסתפקו בשאלה[ :זבין ולא איצטריכו ליה זוזי ]=אדם מכר דבר ולבסוף לא היה
צריך לכסף[ הדרי זביני או לא הדרי זביני ]=האם המכר חוזר או לא[? והלכתא ]=והדין[ :זבין
ולא איצטריכו ליה זוזי ,הדר זביני ]=המכר חוזר[ .ודוקא בדגלי דעתיה ]=במקרה שגילה דעתו[
בשעת המכר שלצורך כך וכך הוא מוכר ,אבל אי שתק בשעת המכר  -אף על פי שגילה דעתו
קודם לכן  -הוו דברים שבלב ,ודברים שבלב אינן דברים ולא הדרי זביני ]=ולא חוזר המכר[.
כדגרסינן ]=כפי שגורסים[ בקדושין בפ' האיש מקדש )דף מט ב( :ההוא גברא דזבין נכסיה
אדעתא למיסק לארעא דישראל בעידנא דזבין לא אמר ולא מידי אמר רבא הוו דברים שבלב
ודברים שבלב אינן דברים .ויש דברים שאין מועיל בהם גילוי דעת עד שיתנה בפירוש ,כגון
היכא ]=במקרה[ שאין הענין מוכיח על דעתו אי לאו דאתני ]=אם לא שהתנה[ ,וכיון דבעי
]=שנדרש[ תנאי  -בעי ]=אזי נדרש שיהיה[ תנאי כפול .ויש דברים שאפילו גילוי דעת אין צריך
משום דאיכא אומדנא ]=שיש אומדן[ דמוכח דאפילו לא גילה דעתו בשעת המעשה לא הוו
דברים שבלב ,משום דבלאו ]=שאף בלא[ גילוי דעת אנן סהדי דלהכי איכוין ]=אנו מעידים
שלכך התכוון[ ,כגון שטר מברחת דלעיל )דף עח ב( ולקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה דלעיל
)דף צה א( והכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא בפ' יש נוחלין )דף קלא ב(
ושכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים בפ' מי שמת )דף קמו ב( וההוא דשמע שמת בנו ועמד
וכתב כל נכסיו לאחרים אמר ר"ש בן מנסיא בידוע שאם היה בנו קיים לא היה כותבן לאחרים
)שם( ,וכן המקדש אחותו )קידושין דף מו ב( בין למאן דאמר פקדון בין למאן דאמר מתנה ,וכן
סבלונות וקידושין דהדרי )שם נ ב( ,וכן נדרי זרוזין בפ' ארבעה נדרים )דף כ ב( .כל אלו אומדנא
דמוכח אינון ]=הם[ ,הלכך אפילו גילוי דעת לא בעי ]=לא צריך[  -לא בשעת מעשה ולא קודם
לכן .אבל זבין ולא אצטריכו ליה זוזי ]=מכר ולא היה צריך לכסף[ וההוא גברא דזבין נכסי
אדעתא למיסק לארעא דישראל ]=אותו אדם שמכר נכסיו על דעת לעלות לארץ ישראל[ אף על
גב דגלי אדעתיה ]=שגילה דעתו[ מעיקרא וידוע לכל שלדעת כן הוא מוכר ,בעינן ]=נדרש[
גילוי דעת בשעת מעשה דליכא אומדנא דמוכח כולי האי ]=שאין אומדן שמוכח כל כך[ בלא
גילוי דעת ,דהרבה פעמים אדם מוכר קרקעותיו ואין ידוע למה הוא מוכרן .והא דאמרי' הדרי
זביני ]=וזה שאמרנו שהמכר חוזר במי שלבסוף לא נצרך לכסף[ היינו דווקא היכא ]=כאשר[
דלא איצטריכו ליה זוזי מחמת דבר שנתחדש אח"כ כגון בצורתא דהוה ]=בצורת שהייתה[
בנהרדעא ,זבנינהו לאפדנייהו למיזבן חיטי ]=מכרו אנשי נהרדעא בתיהם כדי לקנות חיטים[
ולבסוף אתו ]=באו[ חיטי .או שמכר נכסיו לקנות דבר ידוע וחזרו בהם אותם המוכרין .אבל אם
חזר בו המוכר הנכסים ואין רוצה לקנות אף על פי שמוצא לקנותן לא הדרי זביני ]=לא חוזר
המכר[ ,כההיא דבפרק האיש מקדש )דף נ א( ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה דבעא למיסק לארעא
דישראל ]=אותו אדם שמכר נכסיו משום שרצה לעלות לארץ ישראל[ ,לסוף לא סליק
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]=ולבסוף לא עלה[ .אמר ר' אשי אי בעי סליק ]=אם היה רוצה היה עולה ,ולכן אינו יכול לבטל
המכר[ איכא דאמרי ]=יש שאומרים[ אי בעי לא סליק?! ]=אם רצה האם לא היה עולה?[ איכא
בינייהו ]=נפקא מינה בין ר' אשי ליש אומרים[ היכא דאיתיליד אונסא באורחא ]=כאשר נולד
אונס בדרך[ .ותו גרסינן התם ]=ועוד גורסים שם בתלמוד[ ההוא גברא דזבנינהו לנכסי אדעתא
למיסק לארעא דישראל סליק ולא איתדר ליה ]=אותו אדם שמכר נכסיו על דעת לעלות לארץ
ישראל ,עלה לארץ ישראל ולא מצא מקום מגורים[ .אמר רבא :כל דסליק אדעתא למיתדר הוא
והא לא איתדר ליה ]=מי שעולה לארץ עושה זאת על דעת שימצא מקום מגורים ,והרי לא מצא[
איכא דאמרי ]=יש שאומרים[ אדעתא למיסק הוא והא סליק ליה ]=הוא מכר על דעת לעלות
לארץ ישראל ,והרי עלה[.
 .8רבנו ניסים גירונדי )ספרד ,מאה  ,(14ר"ן על הרי"ף ,קידושין כ ,ב באלפס
אמר רבא הוו להו דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים .ואף על גב דקי"ל בדוכתי טובא
]=שהדין במקרים רבים הוא[ דאזלינן בתר אומדנא ]=שהולכים אחר אומדן כוונת הצדדים[:
דאמרינן בפרק מי שמת )דף קמו ב( גבי מי שהלך למדינת הים ושמע שמת בנו וכתב כל נכסיו
לאחר ואחר כך בא בנו=] ,הדין הוא[ שאינה מתנה ,דאזלינן בתר אומדנא ]=שהולכים אחר
האומדן[ שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן ,ובפרק האשה שנפלו לה נכסים )דף עט א(
נמי אמרינן ]=גם אמרנו[ גבי שטר מברחת ]=אישה שנותנת את כל נכסיה לאחר כדי להבריחם[
מורה הוראה אני ואם יבא לידי שטר מברחת אקרענו והיינו משום אומדנא דלא שביק איניש
נפשיה ויהיב לאחריני ]=אומדן שלא עוזב אדם את עצמו ונותן לאחרים[ ,ובפרק מרובה )דף פ
א( נמי אמרינן ]=גם אמרנו[ מעשה באשה אחת שהיה בנה מיצר לה וקפצה ונשבעה כל מי
שיבא עלי ]=ויבקש לשאתי לאישה[ איני מחזירתו ]=איני מסרבת לו[ וקפצו עליה בני אדם
שאינן מהוגנין וכשבא הדבר לפני חכמים אמרו לא נתכוונה זו אלא להגון לה.
הני ודכותייהו לא קשיאן ]=אלה ושכמותם אינם מקשים על דברי רבא שאמר דברים שבלב
אינם דברים[ דכל כה"ג ]=משום שבכל כעין אלה[ כיון שהענין מוכיח מתוכו לאו דברים שבלב
נינהו ]=הם[ אלא הרי הוא כאילו נאמר בפירוש.
דמברחת מוכחא מילתא ]=בעניין מברחת מוכח הדבר[ משום דליכא דיהבה כולהו נכסי
לאחריני ]=אין מי שנותנת כל נכסיה לאחר[ והיא תשאל על הפתחים ובודאי דמשום אנסובי
]=נישואיה[ הוא דעבדה הכי ]=שעשתה כך[ ,וכן נמי ]=גם[ אותה אשה שנשבעה ,בידוע שלא
היה דעתה לכל הקופץ תחלה ואפילו מנוול ומוכה שחין אלא ודאי להגון לה נתכוונה ,והיינו
טעמא נמי ]=וזהו גם הטעם לדין[ דמתנת שכיב מרע ]=נוטה למות[ בכל נכסיו אם עמד
]=הבריא[ חוזר ]=מן המתנה[ ולא אמרינן ]=ולא אומרים[ דכדברים ]=שכדברים[ שבלב נינהו
]=הם[ ותהוי ]=ותהיה המתנה[ כמתנת שכיב מרע במקצת ]=בחלק מנכסיו[ שאינו חוזר.
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משום דכל כה"ג ]=שכל כעין אלה[ שהענין מוכיח מתוכו ,לאו דברים שבלב הם אלא דברים
שבפי כל העולם ובלבם ].[..

ג .הסכמת הצד השני לתנאי
 .9בבלי ,בבא קמא קי ,ב – קיא ,א
אלא מעתה ,יבמה שנפלה לפני מוכה שחין תיפוק בלא חליצה ,דאדעתא דהכי לא קדשה
עצמה! התם אנן סהדי דמינח ניחא לה בכל דהו ,כריש לקיש ,דאמר ר"ל :טב למיתב טן דו
מלמיתב ארמלו.
 .9.1תוספות ,שם
דאדעתא דהכי לא קדשה נפשה .נראה דבנפלה מן האירוסין איירי ]=מדובר באישה שמת בעלה
בין הקידושין לנישואין[ ,דאי ]=שאם[ מן הנישואין  -ודאי מקדשה נפשה ]=מקדשת עצמה[
כדי שתהא נשואה לבעלה ,דמשום ]=שמשום החשש לגורלה[ אחר מיתת בעלה לא מסקא
אנפשה ]=מוציאה עצמה[ מלהיות נשואה .אלא מן האירוסין איירי ]=מדובר[ ,דמקדושין אין
לה שום טובה.
וא"ת ]=ואם תאמר[ אדם שקנה מחבירו שום דבר ונתקלקל יבטל המקח ]=בטענה[ דאדעתא
דהכי ]=שעל דעת כך[ לא קנה! וי"ל ]=ויש לומר[ דהתם לאו בלוקח לחודיה תליא מילתא
]=שם לא בקונה לבדו תלוי הדבר[ אלא כמו כן בדעת מוכר ,ומוכר אקנה ליה אדעתא דהכי
]=הקנה לו על דעת כך[ ,אבל הכא ]=כאן[ דקדושין  -בדידה קיימא ]=בידה תלוי הדבר[ והוא
אינו חושש היאך דעתה להתקדש .וכן גבי מקדיש נמי בדידיה קאי וכן נותן הגזל בדידיה קאי
)וע' בתוספות כתובות מז :ד"ה שלא(.
 .10ר' יחזקאל לנדאו )גליציה-פראג ,מאה  ,(18שו"ת נודע ביהודה ,מהדורא קמא,
יורה דעה סימן סט
נמצא שיש ג' חלוקים בדבר .דבר שהוא אומדנא שאינו רוצה לכנוס ]=להכנס[ באותו ספק כלל,
אפילו תליא ]=תלוי[ בדעת שניהם אזלינן בתר אומדנא דחד ]=הולכים אחר אומדן דעת אחד
מהם כדי[ לבטל אפילו מעשה שכבר נעשה ,כמו זבין ולא איצטריכו ליה זוזי ]=מכר ולא נצרך
לכסף[ ,וכן נתן מעות לחתנו ומתה בתו בעודה ארוסה .ובדבר שיש סברא לומר שהיה מכניס
עצמו בספק אף שיש גם כן אומדנא שאם היה יודע בודאי שיארע דבר זה לא היה עושה  -אם
היה הדבר תלוי בדעת שניהם אי אפשר לבטל הדבר ,והיינו המוכר פרה וכדומה .ואם הדבר תלוי
בדעת חד ,שפיר ]=ודאי[ גם בזה אזלינן בתר אומדנא ]=הולכים אחרי האומדן[.

90

ד .חשיפת רצון הצדדים או קביעה חיצונית אובייקטיבית
 .11ר' אליעזר בן יואל הלוי )אשכנז ,מאות  ,(12-13ראבי"ה ,תשובות וביאורי
סוגיות ,סימן אלף לב
ומיהו ]=ברם[ לא כלל דברים שבלב לכל אומדן דעתא ]='דברים שבלב' אינם כוללים כל מצב
של אומדן הדעת[ .דאומדן דעתא לא היה בלב להתנות ובשעת מעשה לא היה מחשב ]=חושב[
על התנאי ,שהרי שכיב מרע ]=נוטה למות[ שנותן מתנה לא היה מחשב בלבו להתנות שיעמוד,
ודעתו היתה קרובה למיתה ומשום הכי ]=כך[ נותן .אלא אנן ]=אנו[ אומדין דעתו אם היה יודע
שיחיה לא היה נותן .אף על גב שבלבו לא היה כך בשעת נתינה הילכך מה היה לו להתנות .וכן
הנותן כל נכסיו לאחר ושמע שיש לו בן ,בשעת נתינה לא היה יודע ולא היה בלבו להתנות,
הילכך מאי הוה ליה למיעבד ]=מה היה לו לעשות[ ,היינו כמו נתינה בטעות שאם היה יודע
שהיה לו בן לא היה נותן .אבל שמכ]ר[ אדעתא למיסק לארעא דישראל )קידושין מט ע"ב(,
בשעת מעשה היה בלבו להתנות וא"כ למה לא התנה? הואיל והיה יודע שעל דעת כן נותן ולמה
לא הוציא בפיו? אלא שמא אמרינן ]=אומרים[ דמחל ]=שמחל[ וזה לא היה נתינה בטעות .אבל
אומדנא היינו נתינה בטעות .והכי נמי אמרינן ]=וכך גם אמרנו[ )שבועות כו ע"ב( גבי גמר בלבו
להוציא ]=להשבע על[ פת חיטין והוציא ]=אמר בפיו[ פת שעורין  -אינו כלום .ואמאי
]=ומדוע[? נימא ]=נאמר[ דברים שבלב אינן דברים! אלא מאי אית לך למימר ]=אלא יש
להסביר כי[ בטעות הוציא מפיו פת שעורין הילכך אינו כלום עד שיהו פיו ולבו שוין .והכי נמי
]=וכך גם[ בכל אומדנות הוי בטעות ואינו יודע בשעת מעשה מן העתידות .וכן נמי אמרינן
]=וכן גם אמרנו[ בפרק הגוזל בסופו )קי ב( יבמה שנפלה לפני מוכה שחין לא תהא צריכה
חליצה דאדעתא דהכי ]=שעל דעת כך[ לא נתקדשה .ולא אמרינן התם ]=ולא אמרנו שם[
דברים שבלב הן ,דהתם נמי ]=גם שם[ בטעות נתקדשה דלא היתה יודעת שעתידה ליפול לפני
מוכה שחין .אלא דברים שבלב היינו שבשעת מעשה יודע אלא שאינו מוציא מפיו.
 .12שו"ת אגרות משה ,אבן העזר ,חלק ד ,סימן קכא
כ"ה מרחשון תשמ"א .מע"כ ידידי הרה"ג מוהר"ר יצחק ידידיה פרנקל שליט"א ,הרב הראשי
לתל אביב ויפו.
הנה מפאת חולשתי השי"ת ירחם עלי וירפאני ויחלימני ויחזיקני לא נמסר לי מכתב כתר"ה
]=כבוד תורתו הרמה[ בזמנו גבי האשה מבוכארא שנפלה לפני יבם מומר ,והנה הכל ראה
כתר"ה ואין מה להוסיף מצד זה .דהרי לא מצינו מי שסמך אף על טעם מהר"מ שהביא המרדכי
ביבמות אות ק"ז גבי נפלה לפני יבם מומר דאדעתא דהכי לא קדשה נפשה ]=שעל דעת כך לא
קידשה עצמה[ וגם לתוס' ב"ק ס"פ הגוזל קמא דף ק"י ע"ב ד"ה דאדעתא ,הוא רק כשנפלה מן
האירוסין שאין זה מצוי בימינו וכדכתב בהגמ"ר ]=בהגהות מרדכי[ .אבל בעובדא זו דמשונה
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מסתם מעשה נישואין בעולם ,דהרי ניסת ]=נישאה[ לו אחרי שכבר היה לו ולה ולהעדים
ולכו"ע ]=ולכולם[ ידוע שהוא צריך לילך לצבא שהוא ספק ]=סיכון[ גדול שימות ,וכיון שיש
לו אח זה הרי היה ידוע ממילא שתהא זקוקה ליבם זה באם ימות במלחמה ,וכיון שהוא חבר
המפלגה וכופר בכל עניני התורה ולא יפטרנה בחליצה ,ויתרץ עצמו שאף לעשות לה טובה הוא
ירא שלא יוציאוהו מהמפלגה אם יתודעו מזה שזה לבד הוא עונש גדול לבעלי המפלגה וגם
יענישוהו אחר שבגד בם ,וגם כפי שהשיב לה ניכר שהוא בעצמו איש רע ומומר להכעיס ובודאי
היתה מכרת אותו .וזה הא ]=הרי[ ודאי אין לומר כלל שבשביל רצונה להנשא לו ניסת לו אף
בידיעה ברורה שרק ימים מעטים יהיה עמה בודאי ואח"כ ילך בצבא למלחמה שמצוי שימות
ותשאר עגונה לעולם ,שברור לכל שבשביל זמן מועט דימים ואפילו חדשים לא תתרצה שום
אשה לינשא אף שטב למיתב טן דו ]=טוב לשבת בשניים ,הנחה תלמודית שנשים נכונות לשלם
מחירים כדי להיות נשואות[ .דהא דמתרץ בגמ' ]=שזה שמתרץ בתלמוד[ שם /בבא קמא /ריש
דף קי"א דאנן סהדי דמינח ניחא לה בכל דהו ]=שאנו מעידים שנוח לאישה בכלשהו[ הא
פרש"י ]=הרי פירש רש"י[ דניחא ]=שנוח[ לה להתקדש לראשון שהוא שלם על ספק זה שאם
ימות תזקק ]=לייבום[ לאחיו ,והוא פירוש מוכרח ,דהא ]=שהרי[ ברור שלא ניחא לה במוכה
שחין כמפורש בהרבה מקומות דרק מאיבה אפשר יקדשנה האב למוכה שחין דלכן תיקנו
שמציאתה לאביה )כתובות מ"ז ע"א תוד"ה משום איבה( ,ואף לטעם מהר"מ אליבא דהגאונים
דאדעתא דהכי לא קדשה נפשה הוא פירוש זה .אך מה שביבם מומר באמת לא קדשה הוא משום
דלחשש שמא תפול לפני יבם מומר תחוש ביותר שלא יכופנה להתייבם לו ויעבירנה על דת
שלזה חוששת אף בשביל ספק רחוק.
ולכן כיון דבעובדא שהיו נישואיה בימים שידעה שאיכא ספק ]=שיש סיכון[ גדול שיקחוהו
לצבא וימות במלחמה ,מוכרחין לומר שלא ידעה שתהא זקוקה ליבם זה ליבום וחליצה ,ומחמת
שרחוק לומר שלא ידעה שאיכא ]=שיש[ כלל זיקת יבום וחליצה שהוא דבר מפורסם אף לנשים
ועמי הארצות ,היה זה משום שהיתה סבורה שלא נחשב כישראל בזה שנעשה חבר המפלגה,
כמו שהוא עצמו וגם העדה מחזיקים אותו נבדל מכלל העדה ,שלכן היתה סבורה שאח זה אינו
זוקק ליבום ,ואילו היתה יודעת שזוקק ליבום לא היתה ניסת גם לאח הכשר בשביל איזה ימים
אף כפליים מעשרים יום וגם יותר .וחסרון כזה דתהא אסורה לעולם ]=להנשא לאחר ,משום
שהאח מסרב לחלוץ[ הוא חסרון היותר גדול שאף בנישואין שלא שייך להתנות במומין קטנים,
מכל מקום אדעתא דתיאסר ]=על דעת שתיאסר[ לא נישאה דהוא חסרון יותר גדול מאיילונית
]=עקרה[ )ע' יבמות ב' ע"ב תוד"ה או שנמצאו( .ובתוספות ב"ק דף ק"י ד"ה דאדעתא ,שכתבו
דהוא ]=שהאומדן )אישה לא מתכוונת להתקדש במצב שעלולה ליפול לייבום לפני מוכה
שחין([ דוקא בנפלה מן האירוסין ,הא ]=הרי[ מפורש ]=מדברי התוספות[ דהוא ]=שהאומדן
ישנו[ רק כשהמיתה בלא בנים הוא חשש רחוק כבזמן שלום ,דהא ]=שהרי[ כתבו דאי ]=שאם
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מדובר[ מן הנישואין ודאי מקדשה נפשה ]=מקדשת עצמה[ כדי שתהא נשואה לבעלה דמשום
אחר מיתת בעלה לא מסקא אנפשה ]=מוציאה עצמה[ מלהיות נשואה ,שזה לא שייך אלא בזמן
שלום שרובא דאינשי ונשי ]=שרוב אנשים ונשים[ מאריכין ימים הרבה עד שמולידין כדאיתא
ביבמות דף קי"ט ע"א ,וכן הוא המציאות בכל הזמנים ובכל המקומות כידוע ,אבל בזמן מלחמה
שחייבו הממשלה ליקח לצבא למלחמה שהוא ספק ברור ונשאר רק הימים המעטים שהשאירו
עד שיקחו אותו לצבא וישלחוהו למלחמה ,אדרבה מוכח מלשונם דבכה"ג ]=שבכגון זה[ היו
בטלין הקידושין ,ומסתבר דאף מצד הבעל איכא אומדנא ]=יש אומדן[ זו דגם הוא הרי ודאי
יודע שבשביל ימים המעטים לא היה מוצא שום אשה בעולם שתנשא אם לא על תנאי שאם
ימות בלא בנים לא קדשה ,והוי אומדנא ]=והוא אומדן[ הברורה שהוא רק על תנאי משני
הצדדין .ואין צורך לחדוש התוס' כתובות דף מ"ז ע"ב ד"ה שלא דהוא לא איכפת לו מלהסכים
לתנאי כזה ,אלא דהאומדנא הוא גם על הבעל כמו על האשה ,והיא אומדנא ברורה כאנן סהדי
]=כ'אנו מעידים'[ שבטלו הקידושין כשמת במלחמה ונפלה לפני יבם הזה שהוא רשע וכופר
וחבר המפלגה שלא שייך כלל שיחלוץ ותשאר עגונה והוא מהדברים שאפילו גילוי מלתא
]=גילוי דבר[ לא צריך שכתבו התוס' קידושין דף מ"ט ע"ב ד"ה דברים בשם הר"י.
ופשוט שאף אם זה שניסת ]=שנישאה[ לו בסתם ולא התנו כלום היה משום שלא ידעו שאיכא
]=שיש[ זיקת יבום וחליצה כלל ,ולא משום שידעו מעניני תנאים  -נמי ]=גם[ בטלו הקידושין
כידעו ]=כאילו ידעו[ מדיני תנאים ,דאין לנו צורך שידעו דינים אלא שלא היה רצון להתקדש
על דעת זה שתצטרך באם ימות חליצה מאיש זה שאם הוא באופן אנן סהדי ]='אנו מעידים'[
ברור ,נחשב כהתנו ובטלו .דהא ]=שהרי[ בעובדות ]=במקרים[ דאיתא ]=שיש[ בגמ'
באומדנות בכל מקום לא הוזכר חלוק בין אינשי דעלמא ]=אנשים פשוטים[ לתלמידי חכמים.
ולכן בעובדא זו היא מותרת לינשא בלא חליצה וחבל על שלא מצאה בבוכארא שם ב"ד גדול
שידעו להתירה.
ידידו ,משה פיינשטיין.
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צורת התנאי – הלכה ומעשה
א .מקרא
 .1במדבר לב
וּמ ְקנֶה ַרב הָ יָה לִ בְ נֵי ְראוּבֵ ן וְ לִ בְ נֵי גָד עָ צוּם ְמאֹ ד וַיִּ ְראוּ אֶ ת אֶ ֶרץ יַעְ זֵר וְ אֶ ת אֶ ֶרץ גִּ לְ עָ ד וְ הִ נֵּה
)א( ִ
ֹאמרוּ אֶ ל מֹ שֶׁ ה וְ אֶ ל אֶ לְ עָ זָר הַ כֹּהֵ ן וְ אֶ ל נ ְִשׂיאֵ י
הַ מָּ קוֹם ְמקוֹם ִמ ְקנֶה) :ב( ַו ָיּבֹאוּ בְ נֵי גָד וּבְ נֵי ְראוּבֵ ן וַ יּ ְ
אָרץ אֲשֶׁ ר הִ כָּה יְקֹ וָ ק לִ פְ נֵי ע ֲַדת י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ֶרץ ִמ ְקנֶה הִ וא וְ ַלעֲבָ ֶדיִ מ ְקנֶה :ס
הָ עֵ ָדה לֵאמֹ ר ]) [..ד( הָ ֶ
אָרץ הַ זֹּאת ַלעֲבָ ֶדיַ לאֲחֻ זָּה אַל תַּ עֲבִ ֵרנוּ אֶ ת הַ יּ ְַר ֵדּן:
ֹאמרוּ אִ ם מָ צָ אנוּ חֵ ן בְּ עֵ ינֶי יֻתַּ ן אֶ ת הָ ֶ
)ה( ַויּ ְ
)ו( וַ יֹּאמֶ ר מֹ שֶׁ ה לִ בְ נֵי גָד וְ לִ בְ נֵי ְראוּבֵ ן הַ אַחֵ יכֶם ָיבֹאוּ ל ִַמּלְ חָ מָ ה וְ אַ תֶּ ם תֵּ ְשׁבוּ פֹ ה ]) [..יד( וְ הִ נֵּה
קַ ְמתֶּ ם תַּ חַ ת ֲאבֹתֵ יכֶם תַּ ְרבּוּת ֲאנ ִָשׁים חַ טָּ ִאים לִ סְ פּוֹת עוֹד עַ ל חֲרוֹן אַף יְקֹ וָ ק אֶ ל י ְִשׂ ָראֵ ל) :טו( כִּ י
תְ שׁוּבֻן מֵ אַח ֲָריו וְ יָסַ ף עוֹד לְ הַ נִּיח ֹו בַּ ִמּ ְדבָּ ר וְ ִשׁחַ תֶּ ם לְ כָל הָ עָ ם הַ זֶּה :ס
ֹאמרוּ גִּ ְדרֹת צֹאן נִבְ נֶה לְ ִמ ְקנֵנוּ פֹּ ה וְ עָ ִרים לְ טַ פֵּנוּ):יז( וַ ֲאנ ְַחנוּ נֵחָ לֵץ חֻ ִשׁים לִ פְ נֵי
)טז( וַיִּ גְּ שׁוּ אֵ לָיו וַ יּ ְ
אָרץ) :יח( א
בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל עַ ד אֲשֶׁ ר אִ ם הֲבִ יאֹ נֻם אֶ ל ְמקוֹמָ ם וְ יָשַׁ ב טַ פֵּ נוּ בְּ עָ ֵרי הַ ִמּבְ צָ ר ִמפְּ נֵי י ְֹשׁבֵ י הָ ֶ
נָשׁוּב אֶ ל בָּ תֵּ ינוּ עַ ד ִהתְ נַחֵ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ ַנ ֲחלָת ֹו) :יט( כִּ י א ִננְחַ ל ִאתָּ ם מֵ עֵ בֶ ר ַליּ ְַר ֵדּן וָהָ לְ אָה כִּ י
בָ אָה ַנ ֲחלָתֵ נוּ אֵ לֵינוּ מֵ עֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן ִמזְ רָ חָ ה :פ
)כ( ַויֹּאמֶ ר ֲאלֵיהֶ ם מֹ שֶׁ ה ִאם תַּ עֲשׂוּן אֶ ת הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה ִאם תֵּ חָ לְ צוּ לִ פְ נֵי יְקֹ וָק ל ִַמּלְ חָ מָ ה) :כא( וְ עָ בַ ר
ָלכֶם כָּל חָ לוּץ אֶ ת הַ יּ ְַר ֵדּן לִ פְ נֵי יְקֹ וָק עַ ד הו ִֹרישׁ ֹו אֶ ת אֹ יְבָ יו ִמפָּ נָיו) :כב( וְ נִכְ בְּ שָׁ ה הָ אָרֶ ץ לִ פְ נֵי יְקֹ וָק
וּמיִּ שְׂ ָראֵ ל וְ הָ יְתָ ה הָ אָרֶ ץ הַ זֹּאת ָלכֶם ַלאֲחֻ זָּה לִ פְ נֵי יְקֹ וָק) :כג( וְ אִ ם
וְ אַחַ ר תָּ ֻשׁבוּ וִ הְ יִיתֶ ם נ ְִקיִּ ם מֵ יְקֹ וָק ִ
א תַ עֲשׂוּן כֵּן ִהנֵּה חֲטָ אתֶ ם לַיקֹ וָק ְוּדעוּ חַ טַּ אתְ כֶם אֲשֶׁ ר ִתּ ְמצָ א אֶ תְ כֶם) :כד( בְּ נוּ ָלכֶם עָ ִרים לְ טַ פְּ כֶם
וּגְ ֵדרֹת לְ ֹצ ַנ ֲאכֶם וְ הַ יֹּצֵ א ִמפִּ יכֶם תַּ עֲשׂוּ:
)כה( ַויֹּאמֶ ר בְּ נֵי גָד וּבְ נֵי ְראוּבֵ ן אֶ ל מֹשֶׁ ה לֵאמֹ ר עֲבָ ֶדיַ יעֲשׂוּ ַכּאֲשֶׁ ר ֲא ֹדנִי ְמצַ וֶּה) :כו( טַ פֵּ נוּ נָשֵׁ ינוּ
ִמ ְקנֵנוּ וְ כָל בְּ הֶ ְמתֵּ נוּ י ְִהיוּ שָׁ ם בְּ עָ ֵרי הַ גִּ לְ עָ ד) :כז( ַועֲבָ ֶדי יַעַ בְ רוּ כָּל חֲלוּץ צָ בָ א לִ פְ נֵי יְקֹ וָק ל ִַמּלְ חָ מָ ה
ַכּאֲשֶׁ ר ֲא ֹדנִי דֹּבֵ ר:
)כח( וַ יְצַ ו לָהֶ ם מֹ שֶׁ ה אֵ ת אֶ לְ עָ זָר הַ כֹּ הֵ ן וְ אֵ ת יְהוֹשֻׁ עַ בִּ ן נוּן וְ אֶ ת ָראשֵׁ י אֲבוֹת הַ מַּ טּוֹת לִ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל:
)כט( וַ יֹּאמֶ ר מֹשֶׁ ה ֲאלֵהֶ ם ִאם יַעַ בְ רוּ בְ נֵי גָד וּבְ נֵי ְראוּבֵ ן ִא ְתּכֶם אֶ ת הַ יּ ְַר ֵדּן כָּל חָ לוּץ ל ִַמּלְ חָ מָ ה לִ פְ נֵי
אָרץ לִ פְ נֵיכֶם וּנְתַ תֶּ ם לָהֶ ם אֶ ת אֶ ֶרץ הַ גִּ לְ עָ ד ַלאֲחֻ זָּה) :ל( וְ אִ ם א יַעַ בְ רוּ חֲלוּצִ ים
יְקֹ וָק וְ נִכְ בְּ שָׁ ה הָ ֶ
אִ ְתּכֶם וְ נֹ אחֲזוּ בְ תֹ כְ כֶם בְּ אֶ רֶ ץ כְּ נָעַ ן:
)לא( וַ ַיּעֲנוּ בְ נֵי גָד וּבְ נֵי ְראוּבֵ ן לֵאמֹר אֵ ת אֲשֶׁ ר ִדּבֶּ ר יְקֹ וָק אֶ ל עֲבָ ֶדי כֵּן ַנעֲשֶׂ ה) :לב( נ ְַחנוּ ַנ ֲעבֹר
חֲלוּצִ ים לִ פְ נֵי יְקֹ וָ ק אֶ ֶרץ כְּ נָעַ ן וְ אִ תָּ נוּ אֲחֻ זַּת נַחֲ לָתֵ נוּ מֵ עֵ בֶ ר ַליּ ְַר ֵדּן:
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)לג( וַיִּ תֵּ ן לָהֶ ם מֹ שֶׁ ה לִ בְ נֵי גָד וְ לִ בְ נֵי ְראוּבֵ ן וְ ַלחֲצִ י שֵׁ בֶ ט ְמנַשֶּׁ ה בֶ ן יוֹסֵ ף אֶ ת מַ ְמ ֶלכֶת סִ יחֹ ן מֶ לֶ
אָרץ לְ עָ ֶריהָ בִּ גְ בֻת עָ ֵרי הָ אָרֶ ץ סָ בִ יב ][..
הָ אֱמֹ ִרי וְ אֶ ת מַ ְמ ֶלכֶת עוֹג מֶ לֶ הַ בָּ שָׁ ן הָ ֶ

ב .ספרות חז"ל
 .2משנה קידושין ג ,ד

 .3בבלי ,נדרים י,ב  -יא ,א
]משנה ,נדרים א ,ג :האומר לא חולים )= חולין( לא אוכל לך ] [..אסור[
]לחולין שאוכל לך ] - [..אסור[ סברוה מאי לחולין? לא לחולין ליהוי אלא קרבן ,מני מתני'? אי
ר"מ ,לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן ,דתנן ,ר"מ אומר :כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני
ראובן  -אינו תנאי! ][..
 .4ירושלמי )ונציה( ,נדרים פרק א ,הלכה ד )לז ,א(
לחולין שאוכל לך אסור ,חולין שאוכל לך מותר .רבי יסא בשם רבי יוחנן :דברי רבי מאיר.
ממשמע לאו את שומע הין .לא קרבן מזה דל נא אכיל מן דילך .הא מה דנא אכיל מן דידך חולין
הוא ,לית הוא קרבן ][..
 .5בבלי ,גיטין עה ,א-ב
ת"ר :הרי זה גיטיך והנייר שלי  -אינה מגורשת ,על מנת שתחזירי לי את הנייר  -מגורשת.
מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא? אמר רב חסדא :הא מני? רשב"ג היא ,דאמר :תתן לו את
דמיה ,ה"נ אפשר דמפייסה ליה בדמי.
מתקיף לה אביי :אימור דאמר רשב"ג  -היכא דליתיה בעיניה ,היכא דאיתיה בעיניה מי אמר?
אלא אמר אביי :הא מני? ר"מ היא ,דאמר בעינן תנאי כפול ,והכא הא לא כפליה לתנאיה.
מתקיף לה רבא :טעמא דלא כפליה לתנאיה ,הא כפליה לתנאיה לא הוי גיטא ,מכדי כל תנאי
מהיכא גמרינן להו? מתנאי בני גד ובני ראובן ,מה התם תנאי קודם למעשה ,אף כל תנאי קודם
למעשה ,לאפוקי הכא דמעשה קודם לתנאי! אלא אמר רבא :משום דמעשה קודם לתנאי.
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מתקיף לה רב אדא בר אהבה :טעמא דמעשה קודם לתנאי ,הא תנאי קודם למעשה לא הוי גיטא,
מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן להו? מתנאי בני גד ובני ראובן ,מה התם תנאי בדבר אחד ומעשה
בדבר אחר ,אף כל ,לאפוקי הכא דתנאי ומעשה בדבר אחד! אלא אמר רב אדא בר אהבה :משום
דתנאי ומעשה בדבר אחד.
רב אשי אמר :הא מני? רבי היא ,דאמר רב הונא אמר רב :כל האומר על מנת כאומר מעכשיו
דמי.
אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע :אם לא מתי לא יהא גט ,ואם מתי יהא גט .ולימא :אם מתי
יהא גט ,ואם לא מתי לא יהא גט! לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה .ולימא :לא יהא גט אם
לא מתי! בעינן תנאי קודם למעשה.
מתקיף לה רבא :מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן? מתנאי בני גד ובני ראובן ,מה התם הן קודם
ללאו ,אף כל ,לאפוקי הכא דלאו קודם להן! אלא אמר רבא :אם לא מתי לא יהא גט ,אם מתי
יהא גט אם לא מתי לא יהא גט ,אם לא מתי לא יהא גט  -לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה,
אם מתי יהא גט אם לא מתי לא יהא גט  -בעינן הן קודם ללאו.

ג .פוסקים
 .6ר' משה בן נחמן )ספרד ,מאות  ,(12-13חידושי הרמב"ן ,גיטין עה ,ב
אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע אם לא מתי לא יהא גט .פירוש ולאו משום שהלכה כר' מאיר
דיחידאה הוא ]=שדעת יחיד הוא[ ורבנן פליגי עליה ]=וחכמים חולקים עליו[ לקמן ובכל
מקום ,ולא אשכחן דאיפסיקא הלכתא כר"מ בהדיא ]=ולא מצאנו שנפסקה הלכה כר' מאיר
בפירוש[ ,ועוד ]=טעם נוסף לכך שתקנת שמואל אינה מבוססת על ר' מאיר הוא[ דעיקר תנאי
בני גד ובני ראובן בממון הוא דכתיב ]=שכתוב[ ,ובממון הוא דאמר ]=שאמר[ ר"מ דבעינן
]=שנדרש[ תנאי כפול אבל לא באיסורא ]=בדיני איסור[ .אלא דגיטין וקידושין איסורא דאית
ביה ]=שיש בו[ ממונא הוא ,כדאיתא ]=כמובא[ במסכת שבועות )ל"ו ב'( ,ואשכחן ]=ומצאנו[
בדיני ממונות דאפילו גילויי דעתא ]=גילוי דעת[ נמי מהני ביה ]=גם מועיל בו[ כדאמרינן
]=כפי שאמרנו[ בקידושין בההוא גברא דבעי למיסק ]=באותו אדם שרצה לעלות[ לארץ
ישראל וזבין נכסיה ]=ומכר נכסיו[ ואסתפקא לן התם ]=והסתפקנו שם[ בגמרא דברים שבלב
אי הוו ]=אם הם[ דברים ,דאלמא ]=ומן הדיון בתלמוד ניתן להסיק[ גילויי דעתא מילתא היא
]=גילוי דעת דבר הוא[ ,כ"ש ]=כל שכן[ מי שמתנה אף על פי שאינו כופל תנאו שהוא
]=שהתנאי[ קיים .אלא ודאי לא קי"ל ]=אין הלכה[ כר"מ .וכן ההוא דזבין אדעתא דמיסק
]=אותו אדם שמכר על דעת לעלות לארץ ישראל[ ולא איתדר ליה ]=ולא מצא מקום מגורים[,
וההוא דאמרינן לי' אי בעית סלקת ]=ואותו אדם שאומרים לו אם היית רוצה היית עולה[ ,וליכא
למימר ]=ואין לומר[ בההוא ]=במקרה ההוא[ תנאי כפול הוה ביה ]=היה בו[ ][..
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אלא שמואל לרווחא דמילתא ]=לרווחת העניין ,למרות שאין בכך צורך מן הדין[ אתקין
לחומרא ]=התקין את ההחמרה לדרוש תנאי הכפול ,משום[ שחשש דילמא איכא ]שמא יש מי[
דס"ל ]=שסבור[ כר"מ ואתי לאכשורי לגיטא ]=ויבוא להכשיר את הגט[ ושרי ]=ויתיר[ אשת
איש לשוק ][..
וכן כתב ה"ר שמואל רומרוגי ז"ל בפירוש ב"ב ]=בבא בתרא[ שלו בפרק יש נוחלין כלשון הזה:
ואף על גב דגבי גיטין קי"ל ]=הלכה בידינו[ כר"מ דבעי ]=שדורש[ תנאי כפול כדאמרי' ]=כפי
שאמרנו[ בפ' מי שאחזו אתקין שמואל וכו' ,ה"מ ]=זהו דווקא[ לענין גיטין וקדושין הוא דבעי'
]=שנדרש[ תנאי כפול לכתחלה לרווחא דמילתא ]=לרווחת העניין[ ,דילפינן ]=שאנו לומדים[
מתנאי דבני גד ובני ראובן .ומיהו ]=אך[ לגבי דיני ממונות לא בעי' ]=לא נדרש[ תנאי כפול,
אלא גילויי דעתא בעלמא ]=גילוי דעת בלבד[ כתנאי הוי ]=נחשב[ אפילו היכא ]=במקום[ דלא
פירש כלום ואיכא למתלי ]=ויש לתלות[ באומדן דעתא ][..
וכן דעת רבינו הגדול ז"ל ]=הרמב"ם[ ] [..והוה ]=והיה[ משמע דנהי ]=שאף אם[ דלא בעינן
]=לא נדרש[ תנאי כפול ,אבל הן קודם ללאו ותנאי קודם למעשה ותנאי בדבר אחד ומעשה
בדבר אחר בעינן ]=כן נדרש ,וכפילות לא נדרשת משום[ דשאני כפילא ]=ששונה הכפילות[
שצריך היה הדבר לאומרו ]=לדעת ר' חנינא בן גמליאל במשנה ,אין ללמוד את הכפילות מתנאי
בני גד ובני ראובן מפני ששם היה צורך מיוחד לכפול[ ,כדאיתא ]=כמובא[ בקדושין ]=סא ,א[,
אבל לשאר מילי ]=דברים[ גמרינן ]=לומדים[ מתנאי בני גד ובני ראובן.
ובתשובה שלו מצאתי שכתב כלשון הזה :ואלו התנאים כולן אין צריכין אלא בגיטין וקדושין
שהן איסורא.
ותמהני דהא ]=שהרי[ בתנאי קודם למעשה קי"ל ]=הלכה בידנו[ כר"מ אפילו בד"מ ]=בדיני
ממונות[ ] [..וי"ל ]=ויש לומר[ פלוגאתא נינהו ]=מחלוקות הן[ ,דבתנאי כפול פליג ]=חלק[
ר"ח ב"ג ]=ר' חנינא בן גמליאל[ ואמר צריך הדבר לאומרו ]=לא ניתן ללמוד תנאי כפול מבני
גד ובני ראובן משום ששם הייתה סיבה מיוחדת לצורך בכפילות[ דאלמא ]=שניתן להסיק
מדבריו[ אילו לא היה צריך הדבר לאומרו  -גמרינן מיניה ]=היינו לומדים ממנו[ ,הילכך מעשה
קודם לתנאי גמרינן מיניה ]=לומדים ממנו[ דסברא הוא ]=משום שהוא דבר שאפשר לקבלו
בסברה[ ,וכן נמי ]=גם[ לתנאי שאפשר לעשותו ע"י שליח גמרינן מיניה ]=לומדים ממנו[,
ומשום הכי ]=ומשום כך[ קי"ל ]=הלכה בידינו[ דאין תנאי בחליצה ור' יוחנן הכי ס"ל ]=כך
סבור[ בפ' מצות חליצה ובפ' המדיר ,אבל לתנאי כפול והן קודם ללאו ותנאי בדבר אחד ומעשה
בדבר אחר לא קי"ל כוותיה ]=אין הלכה כמותו כר' מאיר[ ,אלא דלענין גיטין וקדושין חיישינן
]=חוששים[ לחומרא מתקנת שמואל בגיטין ,וליכא למימר ]=ואין לומר[ )מדקא( ]מדהא[
גמרינן ]=מתוך שלמדנו את זה[ אידך נמי ליגמר ]=יש ללמוד גם דבר אחר[ ] [..אלמא ]=לכן[
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אין כל הדברים תלויין זו בזו ויש ללמוד משם לדבר אחד ולא לשאר הדברים ,ואף על פי שלא
נתברר לנו מה טעם ,אפשר דבמדרש קראי פליגי ]=שנחלקו במדרש פסוקי המקרא[ ][..
 .7רמב"ם )ספרד-מצרים ,מאה  ,(12הלכות אישות ו
א

המקדש על תנאי אם נתקיים התנאי מקודשת ואם לא נתקיים אינה מקודשת ,בין שהיה

התנאי מן האיש בין שהיה מן האשה ,וכל תנאי שבעולם בין בקידושין בין בגירושין בין במקח
וממכר בין בשאר דיני ממון צריך להיות בתנאי ארבעה דברים.
ב ואלו הן הארבעה דברים של כל תנאי ,שיהיה תנאי כפול ,ושיהיה הין שלו קודם ללאו,
ושיהיה התנאי קודם למעשה ,ושיהיה התנאי דבר שאפשר לקיימו ,ואם חסר התנאי אחד מהן
הרי התנאי בטל וכאלו אין שם תנאי כלל אלא תהיה זו מקודשת או מגורשת ויתקיים המקח או
המתנה מיד וכאלו לא התנה כלל הואיל וחסר התנאי אחד מן הארבעה.
ג כיצד האומר לאשה אם תתני לי מאתים זוז הרי את מקודשת לי בדינר זה ואם לא תתני לי לא
תהי מקודשת ואחר שהתנה תנאי זה נתן לה הדינר ,הרי התנאי קיים והרי זו מקודשת על תנאי,
ואם נתנה לו מאתים זוז תהיה מקודשת ואם לא נתנה לו אינה מקודשת.
ד

אבל אם אמר לה הרי את מקודשת לי בדינר זה ונתן הדינר בידה והשלים התנאי ואמר אם

תתני לי מאתים זוז תהי מקודשת ואם לא תתני לי לא תהי מקודשת הרי התנאי בטל מפני
שהקדים המעשה ונתן בידה ואחר כך התנה ואף על פי שהכל בתוך כדי דיבור ,והרי זו מקודשת
מיד ואינה צריכה ליתן לו כלום.
/השגת הראב"ד /הרי התנאי בטל מפני שהקדים המעשה ונתן בידה ואחר כך התנה .א"א
]=אמר אברהם[ לא זו הדרך אלא אפילו אמר הכל קודם המעשה ואחר כך נתן הדינר הרי התנאי
בטל משום דלא דמי ]=שלא דומה[ לתנאי בני גד שאמרו 'אם יעברו' דהיינו תנאי ,והדר
]=ואחר כך אמרו[ 'ונתתם' דהיינו מעשה .וזה לא אמר כן ,אלא אמר הרי את מקודשת דהיינו
מעשה והדר התנאי.
ה וכן אם אמר לה אם תתני לי מאתים זוז הרי את מקודשת לי בדינר זה ואחר כך נתן הדינר
בידה הרי התנאי בטל מפני שלא כפל תנאו ,שהרי לא אמר לה ואם לא תתני לא תהי מקודשת,
והרי זו מקודשת מיד ואינה צריכה ליתן לו כלום.
ו וכן אם אמר לה אם לא תתני לי מאתים זוז לא תהי מקודשת לי ואם תתני לי מאתים זוז הרי
את מקודשת לי בדינר זה ואחר כך נתן הדינר בידה הרי התנאי בטל מפני שהקדים לאו להין והרי
זו מקודשת מיד ואינה צריכה ליתן )לו כלום(.
ז וכן אם אמר לה אם תעלי לרקיע או תרדי לתהום הרי את מקודשת לי בדינר זה ואם לא תעלי
לרקיע ולא תרדי לתהום לא תהי מקודשת ואחר כך נתן הדינר בידה הרי התנאי בטל והרי היא
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מקודשת מיד שהדבר ידוע שאי אפשר לה לקיים תנאי זה ואין זה אלא כמפליגה בדברים דרך
שחוק והיתול.
יג שים אלו הדברים של תנאים לנגד עיניך תמיד ,וכל מקום שאתה שומע המקדש על תנאי כך
וכך או הנותן גט על תנאי כך וכך או המוכר או הנותן על תנאי תדע שהתנאי יש בו ארבעה
דברים אלו שביארנו כדי שלא נהיה צריכין לפרש אותן בכל מקום ומקום ,ואם חסר אחד מהן
אין כאן תנאי.
יד יש מקצת גאונים אחרונים שאמרו שאין אדם צריך לכפול תנאו אלא בגיטין וקידושין בלבד
אבל בדיני ממון אינו צריך לכפול ,ואין ראוי לסמוך על דבר זה ,שכפילת התנאי עם שאר
הארבעה דברים מתנאי בני גד ובני ראובן למדו אותן חכמים +במדבר ל"ב +אם יעברו בני גד
וכו' ואם לא יעברו ותנאי זה לא היה לא בגיטין ולא בקידושין ,וכזה הורו גדולי הגאונים
הראשונים וכן ראוי לעשות/ .השגת הראב"ד /וכן הורו גדולי הגאונים וכן ראוי לעשות .א"א
]=אמר אברהם[ כבר כתבנו הטעם בספר משפטים כדברי האחרונים.
 .8רמב"ם ,הלכות זכיה ומתנה ג ,ח
וכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי ואינו צריך לכפול התנאי ,כך הורו מקצת הגאונים ולזה
דעתי נוטה ,ורבותי הורו שאין צריך לכפול התנאי ולהקדים הן ללאו אלא בגיטין ובקידושין
בלבד ,ואין לדבר זה ראיה.
/השגת הראב"ד /ואין לדבר זה ראיה וכו' .א"א ]=אמר אברהם[ אף על פי שאין ראיה לדבר זכר
לדבר וטעם גדול יש לדבר :ואיך יתכן דזה מוכר קרקע או נותנו ואומר איני נותנו או מוכרו
אא"כ יעשה לי כך וכך ,ונוציא אותו מידו ולא עשה בו מה שהתנה עליו? אבל גיטין וקדושין
אומדן דעתא הוא מכיון שנתן דעתו לגרש או לקדש אינו אלא כמפליג בדברים ,וקירוב הדעת
וריחוק הדעת אין תנאי מועיל בו לרחק ולקרב אא"כ חזקו בכפילו ובכל העניינים שנתפרשו בו
כי כולם חזוק התנאי הם ,ובין תבין .ונחלת בני גד ובני ראובן לא היתה מוחזקת ביד ישראל
ואינו דומה לקרקע המוחזק לו לאדם מירושתו או ממקחו .עכ"ל ]=עד כאן לשון הראב"ד[.
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ד .דיון תאורטי
 .9בבלי ,קידושין מט ,ב
ההוא גברא דזבין לנכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראל ,ובעידנא דזבין לא אמר ולא מידי; אמר
רבא :הוי דברים שבלב ,ודברים שבלב אינם דברים.
 .9.1תוספות )אשכנז וצרפת ,מאות  ,(12-13שם
דברים שבלב אינם דברים .משמע דוקא משום שלא פירש דבריו ,אבל אם פירש דבריו להדיא
]=בגלוי[ ואמר בשעת המכר שהוא מוכרם לפי שהוא רוצה ללכת לארץ ישראל הוה המכר בטל.
וקשה – אמאי ]=מדוע[? הא בעינן ]=הרי נדרש[ תנאי כפול ,והרי לא התנה שאם לא ילך לא
יתקיים המקח! ][..
ואומר ר"י ,דצריך לחלק ולומר דיש דברים שאינם צריכין תנאי כפול אלא גלוי מילתא ]=גילוי
הדבר[ דאנן סהדי דאדעתא דהכי עביד ]=שאנו מעידים שעל דעת כך עשה[ ,וגם יש דברים
דאפילו גילוי מילתא לא בעי ]=לא צריך[ ,כגון ההיא דהכותב כל נכסיו לאחרים ושמע שיש לו
בן שהמתנה בטלה ,וכן הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא ]=אפוטרופוס על
נכסיו[ לפי שאנו אומדין שלכך היה בדעתו ,וכמו כן אנן סהדי ]=אנו מעידים[ דלא זבן אלא
אדעתא למיסק לארעא דישראל ]=שלא מכר אלא על דעת לעלות לארץ ישראל[.
 .10תוספות ,כתובות נו ,א
הרי זו מקודשת ותנאו בטל [..] .ואומר ר"י ,דאי לאו דילפינן ]=אם לא היינו לומדים[ מתנאי בני
גד ובני ראובן הוה אמינא ]=הייתי אומר[ דשום תנאי אינו מבטל את המעשה ,ואפילו לא
יתקיים בסוף ]=התנאי[  -המעשה קיים .והשתא דילפינן מהתם דמהני ]=וכעת שלומדים משם
שמועיל[ תנאי לבטל המעשה ,אמרינן ]=אנו אומרים[ דדוקא כשאינו מתנה על מה שכתוב
בתורה דומיא ]=בדומה[ דבני גד ובני ראובן שלא התנו על מה שכתוב בתורה ].[..
 .11ר' אברהם בן דוד )צרפת ,מאה  ,(12ראב"ד ,תשובות ופסקים ,סימן כו
]מתוך תחילת סימן כה שם :ועוד לו ז"ל שלשה תלמידי חכמים אמצוני להתוכח האמת בין
הגאון רב אלפסי צ"ל ובין רבינו יעקב ,ובין האלהים האדירים האלה אשר חלקו עם הרב שהוא
מופלג בחכמה ובזקנה וביראת שמים ,ואולי יקרה האלהים לקראתי להצילו מידם ][[..
אמר אברהם :הרב ר' יצחק אלפסי ז"ל כתב בהלכותיו ,וכן כתב ר"ח ז"ל ,דהא )קי"ל( ]דקי"ל[
]=שזה שהלכה בידינו[ כר"מ ]=כר' מאיר[ דבעינן ]=שנדרש[ תנאי כפול=] ,הלכה זו היא[
דוקא ב'אם' ]=כשהתנאי בלשון 'אם'[ ,אבל ב'ע"מ' ]=כשהתנאי בלשון 'על מנת'[  -לא ,דקי"ל
]=שהלכה בידינו[ כר"מ דאמר כל האומר ע"מ =על מנת= כאומר מעכשו דמי ]=הוא נחשב[.
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והרב צרפתי האחרון ]=רבנו תם[ הקשה על דבריו בעבור שפירש הטעם הזה לדבריו ,דאדרבה
כיון דכמעכשו דמי ]=כיון שעל מנת נחשב כאומר מעכשיו[  -הגט קיים והתנאי בטל! וזו
הקושיא היינו מקשים אותה מנעורינו .ועוד דר"מ אפילו בע"מ נמי ]=בעל מנת גם[ אמר
]=שנדרש תנאי כפול[ כדאיתא ]=כמובא[ בגמרא .ובאמת וברור )היו( כי כח נערות היו
]=הקושיות[ ,כי האמת והצדק עמהם ]=רי"ף ור"ח[ ,והטעם :שהתנאי שהוא ב]=לשון[ 'אם',
]=תוצאתו היא[ שאין הגט עושה מעשה עד שיתקיים התנאי ואם נקרע או נשרף או אבד
]=הגט[ אינו כלום ]=הגט חסר תוקף[ ,צריך התנאי הזה )חזק( ]חזוק[ לבטלו ]=את המעשה[
ולסתור נתינת הגט ,ואינו חזק עד שיכפלנו ויהיה הן קודם ללאו ויהיה התנאי מדבר אחר כדי
שלא יהיה התנאי חזרת המעשה מפני שהוא כחוכא וטללא ]=כשחוק והיתול[ ,ועוד שיהיה
התנאי קודם למעשה ,כי כל אלה נראין חזוק התנאי .ואף על פי כי הן קודם ללאו אין בו חזוק
תנאי ,אפ"ה ]=למרות זאת[ סברא הוא שאין תנאי נופל ]=חל[ אלא על מעשה ,ומי שאינו עושה
כלום ואין נותנים לו כלום איך יחול עליו תנאי ,וכיון שהוא )בו( ]בא[ לסתור מעשה מעיקרו
ולעקרו לגמרי צריך לחזקו הרבה .עוד אמר ]=רבנו תם[ שאין תנאי נופל ]=חל[ אלא על דבר
שאיפשר לעשותו ע"י שליחה כגון נתינת גט וקידושין והקנאת ממון שהמעשה חלוש ויכול
התנאי לבטלו ,אבל מעשה שא"א ]=שאי אפשר[ לעשותו ע"י שליח ,כגון חליצה ,אין תנאי חל
עליו כדי לבטלו מפני שעשאו הוא בעצמו והוא חזק ואין תנאי עוד מבטלו כלל.
אבל למעכשו ולע"מ ]=ולעל מנת[ הדומה לו ,שהמעשה כבר נתקיים אפילו עד שלא נתקיים
התנאי שהרי נתקרע הגט או אבד הרי היא מגורשת והיא תתן ]=את הממון שהגט תלוי בו[ ,ואין
התנאי סותר המעשה והיא נתינת הגט ,שכבר הוא נתון ומקובל ואין צריך למעשה אחר כי אם
קיום התנאי ,וכשיתקיים  -כבר הוא הגט גט ]=תקף[ משעת נתינה ,ואף על פי שאין עכשו קיים
]=הגט[=] .לכן[ אין צריך לתנאי הזה לפוסלו ]=את הגט[ ולחזקו לפי שאינו בא לסתור את
המעשה ,אלא ]=אבל[ למלאתו מ"מ ]=מכל מקום[ צריך לקיימו .זהו הטעם לרבואתא
]=לרבותינו[ ז"ל ,והוא טעם יפה וראוי לסמוך עליו ][..
וא"ת ]=ואם תאמר[ ,תנאי בני ראובן ובני גד ממונא הוא ]=עוסק בענייני ממון[ ומיניה גמרינן
]=וממנו למדנו ,וכיצד ניתן ללמוד משם לענייני גיטין וקידושין[! התם ]=שם[ לאו לאפוקי
ממונא ]=לא להוציא ממון[ הוא ]=התנאי[ ,דאינהו נמי זכותא הוה להו בגוה ]=שבני גד
וראובן גם הייתה להם זכות בארץ[ וחליפין בעלמא ]=בלבד[ עבדו בהדיהו ]=עשו עם שאר
השבטים[ והחליפו ארץ טמאה בקדושה ,אלא שהיו להוטים אחר מקניהם וקניינם ,וזכות היתה
להם לשאר השבטים בבחירתם בארץ ההיא ,שאלמלא כן היו השבטים מחוצים ]=מפוצלים[
בחלקיהם חלק כאן וחלק כאן ,הילכך לאו אפוקי ממונא הוא ]=תנאי בני גד ובני ראובן לא
הוצאת ממון הוא[ וכגיטין וקידושין דמיא ]=נחשבים[ כנ"ל.
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וברוך אברם לאל עליון שמעמיד דברי הגאונים והחכמים עמודי העולם ,וכל הדוחה ידחה
ומלאך יי' דוחה ,וכמה משניות פשוטן והליכתן שכל תנאי בע"מ ]=בעל מנת[ צריך לקיימו אף
על פי שאינו כפול ,ואם לא קיימו המעשה בטל והיינו כר' ]=כדעת רבי[ .והיינו ]=ומתאימים
הדברים לדברי התלמוד בקידושין ס ,ב[ דאמ"ר ]=שאמר ר'[ זירא כי הוינן בבבל ]=כאשר היינו
בבבל[ הוינא אמרינן ]=היינו אומרים[ הא דאמר ]=זה שאמר[ רב הונא א"ר ]=בשם רבי[ כל
האומר )בע"מ( ]ע"מ[ כאומר מעכשו דמי  -פליגי רבנן עליה דר' ]=חולקים חכמים על רבי .זאת
היינו אומרים בבבל ,אבל[ ]כי סלקי ]=כאשר עליתי לארץ ישראל[ אשכחתיה ]=מצאתי[ לר'
אסי דיתיב וקאמר ]שישב ואמר[ משמיה דר"י ]=משמו של ר' יוחנן[ הכל מודים באומר ע"מ
]=על מנת[ כאומר מעכשיו דמי ]=הוא נחשב[ ,לא נחלקו אלא במהיום ולאחר מיתה.
ומפני כי המשניות כולן כפשוטן כך הן ואין תנא חולק עליהן אלא ר"מ ]=ר' מאיר[ לבדו
דאפילו בע"מ ]=בעל מנת[ בעי ]=דורש[ תנאי כפול ,ותו לא מידי ]=ומלבד זאת לא כלום[.
עוד הקשה ]=רבנו תם[ על דברי עצמו ממתנה דקי"ל ]=שהלכה בידינו[ )לגלויי( ]דגלויי[ דעתא
בעלמא ]=שגילוי דעת בלבד[ מבטל לה ]=מבטל אותה[ ,והיכי אמרי האי ]=וכיצד אומרים
אלה[ דבעי ]=שנדרש[ תנאי כפול כדי לבטלה .ופריק אנפשיה ]=ותירץ לעצמו[ דכי אמרינן
דבעינן ]=שכאשר אמרנו שנדרש[ תנאי כפול הני מילי ]=זהו דווקא[ באיסורא אבל בממונא
לא .ואני תמה מאד על שהקשה על עצמו ממתנה למה לא הקשה מגט עצמו שהוא איסורא
וקי"ל ]=והלכה בידינו[ דגלויי דעתא בגיטא ]=שגילוי דעת בגט[ מבטל ליה ]=אותו[ ובאמת
בברור דבר זה צריך תירוץ .ואנו כך מתרצין ,דגלויי דעתא ]=שגילוי דעת[ שהוא קודם כתיבת
הגט יכול לבטל את הגט לפי שעל אותו האונס נכתב ונתן )ליוה( ]לידה[ ,אבל תנאי שאינו כפול
ואינו אלא בשעת נתינה אין לו כח לסתור הנתינה אלא בכפלו ,שאין דבר עראי מבטל מעשה
בשעתו.
 .12ר' שמעון שקופ )ליטא ,מאות  ,(19-20שערי יושר ,שער ז ,פרק ח
קפח והנה על פי דרכנו עלינו לבאר גם ענין תנאי שתלה בש"ס ]=בתלמוד[ מה דלא מהני
]=שלא מועיל[ תנאי בחליצה משום דאי אפשר לקיים ע"י שליח ,שכתבו בתוספות דנקט הש"ס
דיש סברא בזה לחלק בין היכא ]=מקום[ דאפשר לקיים ]=את המעשה[ ע"י שליח או לא .ועיקר
היסוד בזה משום דעיקר דין תנאי הוא חדוש שחידשה תורה ,דמסברא לא היה שום תנאי מועיל
לבטל את המעשה ,דז"ל ]=שזה לשון[ התוספות בכתובות דף נ"ו ע"א ד"ה הרי זו מקודשת:
ואומר ר"י דאי לאו דילפינן ]=שאם לא היינו לומדים[ מתנאי בני גד ובני ראובן ,הוה אמינא
]=הייתי אומר[ דשום תנאי אינו מבטל את המעשה ,ואפילו לא יתקיים בסוף ]=התנאי[ -
המעשה קיים ,עכ"ל ]=עד כאן לשון התוספות[ הצריך לנו .וביאור דבריהם הוא ,דבכל הקנינים
מה שאדם עושה המעשה ,הענין הוא ,שע"י רצון והכונה נתחדש בזו המעשה כח זה שעי"ז
]=שעל ידי זה[ יחול הדין ,ומצד האדם המקנה אי"צ ]=אין צריך[ יותר מזה.
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קפט ומהאי טעמא ]=ומטעם זה[ כתבו הראשונים ז"ל דלרבי מאיר דס"ל ]=שסבור[ אדם
מקנה דבר שלא בא לעולם ,מהני ]=מועיל[ מעכשיו גם לענין זה דלא מצי הדר ביה ]=שלא
יכול לחזור בו[ ,כיון שכבר נגמר מעשה הקנין מעכשיו .וכמו דסובר ריש לקיש דגם במקדש
לאחר ל' ]=אדם שמקדש אישה ,כך שהקידושין יחולו לאחר שלושים יום[ לא מהני ]=מועילה[
חזרה ]=מן הקידושין[ ,כיון דכבר עשה המעשה שבה נתחדש כח זה להועיל לאחר ל' יום .ורבי
יהודה סובר כיון דהתם בעינן ]=ששם נדרש[ שיהיו המעשה קיים דאם נקרע השטר לא מהני
]=לא מועיל[ ,וצריך שתהא המעשה פועלת בהגעת זמן ל' יום ,חשבינן ]=מחשיבים את
המעשה[ עד זמן ההוא ]=זמן התחולה לאחר שלושים יום[ כדיבור ,אבל במעשה שכבר גמרה
פעולתה ,לכו"ע ]לדעת כולם[ לא מהני ]=לא מועיל[ דבור לבטל את המעשה.
קצ ומשו"ה ]=ומשום כך[ אי לאו דילפינן ]=אם לא היינו לומדים[ מתנאי בני גד ובני ראובן,
לא היה מהני ]=מועיל[ שום תנאי לבטל את המעשה ,דכמו דלא שייך תנאי פעולת ידים ,לחפור
בור על תנאי וכדומה ,כמו כן לא שייך תנאי על גירושין וקדושין וכדומה ,כיון דתנאי אינו חסרון
בעיקר מעשה הגירושין ,דעכ"פ ]=שעל כל פנים[ מעכשיו נתחדש במעשה זו שהוא עושה כח
גירושין ,ואיך אפשר שע"י שלא תקיים את התנאי לבסוף ,לומר איגלאי מילתא ]=התגלה הדבר[
למפרע שלא היה כח גירושין במעשה הגירושין .ואם נאמר להיפוך שעכשיו עדיין לא נתחדש
במעשה כח גירושין ,איך נאמר שאם תקיים את התנאי איגלאי ]=התגלה[ למפרע שהיה במעשה
הגירושין כח גירושין .ובע"כ ]=ובעל כרחנו[ עלינו לומר דמחמת התנאי אין המתנה רוצה
שיגרע עכשיו כח המעשה כלום ,דא"כ ]=שאם כן[ לא יועילו מעשיו כלום אף אם יקוים התנאי,
אלא שרוצה בכך שאף שעשה מעשה המועיל ,להועיל בהחלט ובלי שום גרעון וחסרון כלל,
מ"מ ]=מכל מקום[ רוצה שאם לא יקוים התנאי שיתבטל תכלית הענין ,וענין זה אין בכח האדם
לעשות אי לאו דגלתא ]=אם לא שגילתה[ תורה ענין זה בתנאי דבני גד ובני ראובן.
קצא אמנם גם לאחר שגילתה תורה ענין זה דמהני ]=שמועיל[ תנאי לבטל את המעשה ,יש
לחקור אם הכונה שנתבטלת המעשה אם לא נתקיים התנאי ,או אף שהמעשה אינה מתבטלת
למפרע ,מ"מ ]=מכל מקום[ אין חל הדין ]=תוצאת המעשה אם לא התקיים התנאי[ .ודבר זה יש
ללמוד מדברי הראשונים ז"ל ,שכתבו דיכול אדם לבטל התנאי קודם שבטל החלות ,משום דאתי
]=שבא[ דבור ומבטל דבור .ואם נאמר שע"י התנאי נעשה חסרון בעיקר המעשה ,לאחר
שגילתה תורה ענין זה ,מה יועיל מה שמבטל התנאי ,במה יושלם אח"כ החסרון ,דהרי אם יעשה
שיור בגירושין ]=שמותיר בגט אפשרות לקשר אישות[ וכדומה ,אם ירצה אח"כ לבטל את
השיור ,צריך שיעשה מעשה חדש להשלים מה שהחסיר מעיקרא ,אלא ודאי גם לאחר שגילתה
תורה שיועיל תנאי לבטל את המעשה ,אין הכונה שע"י התנאי נעשה חסרון בכח המעשה ,אלא
שמצד אחר אין המעשה מועלת ,וכמו שכתבו הראשונים ז"ל שתנאי הוא מילתא אחריתא
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]=דבר אחר[ ,היינו אף שהמעשה במקומה עומדת ,גילתה תורה שלא יחול תכלית הראוי לחול,
אם לא יקוים התנאי.
קצב ולפי זה ענין התנאי הוא על תכלית היוצא מן המעשה ,ומשו"ה ]=ומשום כך[ מסתברים
הדברים דרק ]=שרק[ בענינים שהבע"ד ]=שבעלי הדין[ עושים ברצונם את תכלית היוצא מן
המעשה ,גילתה תורה שיכול לעשות תנאי גם נגד המעשה שעשה הוא ,אבל בחליצה שתכלית
היוצא מן מעשה החליצה הוא דין שמים ,לאו בע"ד ]=אין בעלי דין[ הם החולץ והחולצת
להתנות על התכלית ,שאם לא יקוים התנאי לא יחול הדין .ולסברת התוספות ענין זה שיהיו
אפשר לקיימו ע"י שליח מסתבר יותר משאר משפטי התנאים ,דבשאר משפטי התנאים פליגי
]=חולקים[ רבנן ורבי מאיר ,ולענין זה דאין תנאי בחליצה לכו"ע לא מהני ]=לדעת כולם לא
מועיל התנאי[ ,דלענין זה מסתבר יותר לחלק.

מקורות להרחבה
 .13בבלי ,שבועות לו א-ב
אל יכך ,ויברכך ,וייטיב לך  -רבי מאיר מחייב ,וחכמים פוטרין .והא לית ליה לר"מ מכלל לאו
אתה שומע הן .איפוך .כי אתא רבי יצחק תנא כדתנן .אמר רב יוסף :השתא דאנן תנן הכי ,וכי
אתא רבי יצחק תני הכי ,ש"מ דוקא תנן .אלא קשיא! כי לית ליה  -בממונא ,אבל באיסורא אית
ליה .הרי סוטה דאיסורא הוא ,ואמר ר' תנחום בר חכינאי .הנקי כתיב ,טעמא דכתיב הנקי ,הא
לאו הכי  -מכלל לאו אתה שומע הן לא אמרינן! )לו עמוד ב( אלא איפוך ,אפילו באיסורא לית
ליה .מתקיף ליה רבינא :ובאיסורא לית ליה? אלא מעתה ,שתויי יין ופרועי ראש דבמיתה ,הכי
נמי דלית ליה לר"מ? והתנן ,אלו שבמיתה .שתויי יין ופרועי ראש! אלא לעולם תיפוך ,כי לית
ליה  -בממונא ,באיסורא אית ליה ,ושאני סוטה דאיסורא דאית ביה ממונא הוא.
 .14ירושלמי )ונציה( ,עירובין פרק ג ,הלכה ה )כא ,ב(
אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן סדר סימפון כך הוא אנא פלוני בר פלוני מקדש אותך את פלוני'
בת פלוני ע"מ מיתן ליך מקמת פלוני ומיכנסיניך ביום פלוני אין אתא יום פלוני ולא כנסתיך לא
יהוי לי עלייך כלום ויימר על מנת שלא יכפיל תנייו אילו לא כפל תנייו מי עקר קידושיו אמר רבי
יוסה בי רבי בון בכל אתר אית ליה לרבי מאיר ממשמע לאו את שומע הין והכא לית ליה אמר
רבי מתנייה על שם חומר הוא בעריות לא התנה.
 .15משנה ,בבא מציעא ז ,יא
כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ,וכל תנאי שיש מעשה בתחלתו תנאו בטל ,וכל
שאפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחלתו תנאו קיים.
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 .16בבלי ,בבא מציעא צד ,א
אימא סיפא :כל תנאי שיש בו מעשה בתחילתו תנאו בטל .מאן שמעת ליה דאית ליה הא סברא -
רבי מאיר .דתניא :אבא חלפתא איש כפר חנניא אמר משום רבי מאיר :תנאי קודם למעשה  -הרי
זה תנאי ,מעשה קודם לתנאי  -אינו תנאי ][..
וכל שאפשר לו לקיימו בסופו וכו' .אמר רב טבלא אמר רב :זו דברי רבי יהודה בן תימא ,אבל
חכמים אומרים :אף על פי שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו  -תנאו קיים.
דתניא :הרי זה גיטך על מנת שתעלי לרקיע ,על מנת שתרדי לתהום ,על מנת שתבלעי קנה של
מאה אמה ,על מנת שתעברי את הים הגדול ברגליך; נתקיים התנאי  -הרי זה גט ,לא נתקיים
התנאי  -אינו גט .רבי יהודה בן תימא אומר :כזה גט .כלל אמר רבי יהודה בן תימא :כל שאי
אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו  -אינו אלא כמפליגה ,וכשר .אמר רב נחמן אמר
רב :הלכה כרבי יהודה בן תימא .אמר רב נחמן בר יצחק :מתניתין נמי דיקא ,דקתני :כל שאפשר
לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו  -תנאו קיים ,הא אי אפשר לו לקיימו  -תנאו בטל ,שמע
מינה.
 .17בבלי ,כתובות עד ,א
איתיביה רב אחא בריה דרב איקא בר אחתיה :חליצה מוטעת  -כשירה ,איזו היא חליצה
מוטעת?
אמר ריש לקיש :כל שאומר לו חלוץ לה ובכך אתה כונסה; אמר ר' יוחנן ,אני שונה :בין
שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא ,בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא  -חליצתה פסולה ,עד
שיתכוונו שניהם ,ואת אמרת :חליצתה כשרה! אלא אמר רבי יוחנן :כל שאומר לו חלוץ לה על
מנת שתתן לך מאתים זוז; אלמא כיון דעבד מעשה אחולי אחליה לתנאיה ,הכא נמי כיון דבעל
אחולי אחליה לתנאיה!
א"ל :בר בי רב ,שפיר קא אמרת? מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן? מתנאי בני גד ובני ראובן,
תנאה דאפשר לקיומיה ע"י שליח כי התם  -הוי תנאיה תנאה ,דלא אפשר לקיומיה ע"י שליח כי
התם  -לא הוי תנאה .והא ביאה ,דלא אפשר לקיומיה ע"י שליח כי התם ,וקא הוי תנאה! התם
משום דאיתקוש הויות להדדי.
 .17.1רש"י )ר' שלמה יצחקי ,צרפת ,מאה  ,(11שם
כל תנאי מהיכן גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן .דאם יעברו ונתתם ואם לא יעברו ונאחזו
בתוככם )במדבר לב( .דאפשר לקיומיה .למעשה של תנאי דהיינו ונתתם .על ידי שליח .כי
התם שהרי משה צוה ליהושע לתת להם את הארץ שהיה שלוחו של משה ונתנה להם אבל
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חליצה אי אפשר לקיימה על ידי שליח אין יכול לומר לשלוחו אם תתן לך פלונית מאתים זוז
חלוץ לה הלכך לאו תנאה הוא לבטל החליצה.
 .18בבלי ,קידושין ס ,א-ב
מתני' .האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מאתים זוז  -הרי זו מקודשת ,והוא
יתן ][..
גמ' .איתמר ,רב הונא אמר :והוא יתן ,רב יהודה אמר :לכשיתן .רב הונא אמר והוא יתן ,תנאה
הוי ,מקיים תנאה ואזיל; רב יהודה אמר לכשיתן ,לכי יהיב הוו קידושי ,השתא מיהא לא הוו
קידושי .מאי בינייהו? איכא בינייהו :שפשטה ידה וקבלה קידושין מאחר ,לרב הונא לא הוו
קידושי ,לרב יהודה הוו קידושי.
ותנן נמי גבי גיטין כי האי גוונא :האומר לאשה הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז  -הרי
זו מגורשת ,והיא תתן .איתמר ,רב הונא אמר :והיא תתן ,רב יהודה אמר :לכשתתן .רב הונא
אמר והיא תתן ,תנאה הוי ,מקיימא תנאה ואזלה; רב יהודה אמר לכשתתן ,לכי יהיבה ליה הוא
דהוי גט ,השתא מיהא לא הוי גט.
מאי בינייהו? איכא בינייהו שנתקרע הגט או שאבד ,לרב הונא הוי גט ,לרב יהודה לא הוי גט.
וצריכא; דאי אשמעינן גבי קידושין ,בהא קאמר רב הונא ,משום דלקרובה קאתי ,אבל גירושין
דלרחקה קאתי  -אימא מודי ליה לרב יהודה; ואי איתמר בהך ,בהך קאמר רב הונא ,משום דאיהו
לא כסיף ליה למתבעה ,אבל הכא דאיהי כסיפא לה למיתבעיה  -אימא מודי ליה לרב יהודה,
צריכא.
 .19ר' אחאי משבחא גאון )בבל ,מאות  ,(7-8שאילתות דרב אחאי ,פרשת מטות,
שאילתא קלח
שאילתא דאילו מאן דזבין זבינתא לחבריה ורמי תנא' אי נמי קדיש איתתא ורמי תנאה בקידושי
אי נמי גריש איתתא ורמי תנאה בגירושי' תנאיה תנאה דהכי אשכחן בבני ראובן ובני גד בעידנא
דיהב להון משה אחסנתא בעיברא דירדנא יהבא להון בתנאה שנאמ' ויאמ' משה אליהם אם
יעברו בני גד ובני ראובן אתכם וגו' ובעינן עד דכפיל תנאיה דתנן רבי מאיר אומר כל תנאי
שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי שנאמ' אם יעברו ואם לא יעברו רבי חנניה בן גמליאל
אומר צריך היה הדבר לאמרו שאלמלא כן יש במשמע שאף בארץ כנען לא ינחלו והלכתא כרבי
מאיר בתנאי ,דאתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע אם לא מתי לא יהא גט ואם מתי יהא גט ולימא
אם מתי יהא גט ואם לא מתי לא יהא גט לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה ולימא לא יהא גט
אם לא מתי יהא גט אם מתי בעינן תנאי קודם למעשה דתניא אבא חלפת' איש כפר חנניא אומר
משום רבי מאיר תנאי קודם למעשה הרי זה תנאי מעשה קודם לתנאי אינו תנאי אמ' רבא מהיכא
קא ילפת לה מבני גד ובני ראובן מה התם הן קודם ללאו הכי נמי הן קודם ללאו אלא אמר רבא
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אם לא מתי לא יהא גט אם מתי יהא גט אם לא מתי לא יהא גט לימא ברישא אם לא מתי כי היכי
דלא ליקדום פורענותא לנפשיה הנך בעינן הן קודם ללאו.
 .20ר' יצחק אלפסי )תוניסיה-ספרד ,מאה  ,(11שו"ת הרי"ף ,סימן לא
שאלה .על אלו התנאים שהן בגיטין כגון תנאי כפול והן קודם ללאו ומעשה קודם לתנאי ומי
שאמר על מנת ומעכשיו אם צריך לאלו התנאים.
תשובה .דין אלו התנאים הרי הן בגיטין בפרק מי שאחזו והדין פורש עם תנאי כפול הוא כמו
שאומר אם תעשה אתן לך כך וכך ואם לא תעשה איני נותן לך כלום זה תנאי כפול והוא תנאי
קודם למעשה .ומעשה קודם לתנאי הוא אתן לך כך וכך אם תעשה כן תנאי בדבר אחר הוא כגון
תנאי בני גד ובני ראובן שהתנו אם יעברו והמעשה ונתתם להם את ארץ הגלעד .ותנאי ומעשה
בדבר אחד הרי זה גיטך והנייר שלי כתנאי ומעשה בגט עצמו .הן קודם ללאו הוא אם מתי יהא
גט ואם לאו לא יהא גט .ואלו תנאים כלם אין צריכים אלא בגיטין ובקדושין שהן איסורא אבל
על מנת נוהג בין באיסור' בין בממונא שכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי ואין צריכים עמו
לכל התנאים האלו.
 .21ר' שמואל בן מאיר )צרפת ,מאה  ,(12רשב"ם ,בבא בתרא קלז ,ב
ואף על גב דלגבי גיטין קי"ל כר"מ דבעי תנאי כפול כדאמר בפרק מי שאחזו )גיטין דף עה(:
אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע כו' הני מילי לענין גיטין וקדושין הוא דבעינן תנאי כפול
לכתחלה לרווחא דמילתא דילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן מיהא לגבי דיני ממונות לא בעינן
תנאי כפול אלא גלויי דעתא בעלמא וכיון דאמר ע"מ שתחזירהו לי ואף על גב דלא כפליה
למימר ואם לא תחזירהו לא תהא מתנה אפ"ה לא הוי מתנה אא"כ נתקיים התנאי דהא אפילו
היכא דלא פירש כלום ואיכא למיתלי באומדן דעתא אזלינן בתר אומדן דעתא בפירקין לעיל גבי
דינים הרבה כגון הכותב נכסיו לאשתו /בבא בתרא) /דף קלא (:ולקמן בפרק מי שמת /בבא
בתרא) /דף קמח (:גבי שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים וגבי מי ששמע שמת בנו וכתב נכסיו
לאחרים ואח"כ בא בנו דאמר בפרק מי שמת )לקמן /בבא בתרא /דף קמו (:דלא הויא מתנה.
 .22ר' יום טוב בן אברהם אלאשבילי )ספרד ,מאות  ,(13-14חידושי הריטב"א,
כתובות עד ,א
ופריק ליה דטעמא דלאו משום הכי אלא אפילו כשפירש תנאו בשעת חליצה לא מהני תנאה
משום דהוי תנאי שאי אפשר לקיים המעשה על ידי שליח שאין שליחות בחליצה ,ולא דמי
לתנאי בני גד ובני ראובן שאפשר לקיים המעשה דנתינת הארץ ע"י שליח ,ואף על גב דלא
גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן לגבי תנאי כפול והן קודם ללאו דהא קיי"ל דלא בעינן להו,
בהא מיהת גמרינן מינה דסברא הוא דכיון דמעשה אלים כולי האי דליתיה על ידי שליח דלא
חייל ביה תנאי ][..
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 .23חידושי הריטב"א ,בבא מציעא צד ,א
אמר רב נחמן הלכה כרבי יהודה בן תימא .והא לא קשיא למאי דקיי"ל בעלמא דלית הלכתא
כרבי מאיר דאמר בעינן תנאי כפול והן קודם ללאו ,כדכתיבנא בדוכתי אחריני שאין כל דקדוקי
תנאי שוין ,דבתנאי כפול והן קודם ללאו ותנאי קודם למעשה אפשר דלא קיי"ל כר"מ ,ובהא
דבעינן תנאי שאפשר לקיימו קיי"ל כוותיה ,דהא לאו משום דגמרינן לה מתנאי בני גד ובני
ראובן אלא משום דמשמע לן טעמא ומסתבר דכל תנאי שא"א לקיימו אינו חשוב תנאי אלא
כמפליג בדברים בעלמא ][..
 .24תוספות ,כתובות צז ,א
ויש דברים שאינו מועיל בהם גילוי דעת עד שיתנה כגון אם היה מוכר מלבושיו אדעתא למיסק
לארץ ישראל דזהו דבר שאין רגילין למכור אדעתא דהכי התם ודאי אין מועיל גילוי דעת שאם
לא תאמר כן מעכשיו אין צריך לשום תנאי אלא גילוי דעת בעלמא ובכל מקום בעינן דומיא
דתנאי בני גד ובני ראובן תנאי כפול אלא ודאי גילוי דעת במילתא שאין רגילות לעשות כן לא
מהני עד שיתנה ויש דברים דאפילו גילוי דעת אין צריך כגון שטר מברחת דלעיל פרק האשה
שנפלו )דף עט .ושם( וכן ההיא דבפרק מי שמת )ב"ב קלב .וקמו (:דתניא הרי שהלך בנו למדינת
הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים ואח"כ בא בנו רבי שמעון בן מנסיא אומר
אין מתנתו מתנה בידוע שאם היה יודע שבנו קיים לא היה כותב ,מ"ר.
 .25ר' יהונתן הכהן מלוניל )צרפת ,מאה  ,(12רבינו יהונתן על הרי"ף ,קידושין כה ,ב
באלפס
]קידושין סא /א[ מתניתין .ר' מאיר אומר וכו' .כל תנאי שאינו כפול כתנאי בני גד ובני ראובן
אינו תנאי .ואף על פי שלא נתקיים התנאי נתקיימו הדברים .כגון שאמר ה"ז גיטיך אם תתני לי
מאתים זוז ,ולא כפל לומר אם לא תתני לא יהיה גט ,אין כאן תנאי של מאתים זוז כלל ואפילו
לא נתנה הוי גט .שאם היה קפיד בזה התנאי היה כופל ואומר בפירוש .אלא ש"מ לא קפיד ביה.
 .26רבנו אשר בן יחיאל )אשכנז-ספרד ,מאות  ,(13-14שו"ת הרא"ש ,כלל מו ,סימן ב
ועיקר הטעם ,מה שיכול לבטל התנאי וישאר המעשה קיים ,משום דילפינן מתנאי בני גד ובני
ראובן שיש כח בתנאי לבטל המעשה ,אם לא יתקיים התנאי .ואי לאו דילפינן מהתם ,לא הוי כח
בתנאי לבטל המעשה ,ואף אם לא נתקיים התנאי יהיה המעשה קיים ,אפילו אי כפליה לתנאיה.
ולהכי בעינן שיהיה התנאי לגמרי כתנאי בני גד ובני ראובן :כפול ,ותנאי קודם למעשה ,והן
קודם ללאו ,ותנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר; דחידוש הוא ,ואין לך בו אלא חידושו .וכיון
שכן הוא ,שמעשה הוא דבר בפני עצמו וראוי להתקיים בלא קיום תנאי ,אלא דילפינן מתנאי בני
גד ובני ראובן ,אם כן ,התנאי יכול לבטל ,ההוא מעשה בפני עצמו ,ואין קיום המעשה תלוי בו,
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ודיבור בעלמא הוא ,ואתי דיבור ,דביטול התנאי ,ומבטל דיבור של התנאי ,וכשאין המעשה
קיים.
 .27ר' מרדכי בן הלל )אשכנז ,מאה  ,(13מרדכי ,כתובות פרק אלמנה ניזונת ,רמז רנד
ויש דברים שאין מועיל בהן גילוי דעת עד שיתנה כגון אם היה מוכר מלבושיו אדעתא למיסק
לא"י דזהו דבר שאין דרך למכור אדעתא דהכי התם ודאי אין מועיל גילוי דעת דאל"ת הכי
מעכשיו אין צריך שום תנאי אלא גילוי דעת ובכ"מ בעינא דומיא דתנאי בני גד ובני ראובן תנאי
כפול אלא ודאי גילוי דעת לא מהני ויש דברים דאפילו גילוי דעת לא צריך כגון מברחת לעיל
פרק האשה שנפלו וכן ההוא דפרק מי שמת הרי שהלך למדה"י ושמע שמת בנו כו' וכן בר"פ אף
על פי שלא כתב לה אלא ע"מ לכונסה .ורא"ם פי' בס"י דברים שבלב אינם דברים לבטל דברי
פיו דכיון שמשמע דברי פיו בענין אחד ומחשבתו בענין אחר אף על פי שברור לנו שחישב בלבו
לבטל דברי פיו בתר דברי פיו אזלינן וראיה לדבר שהרי התנאי שלא נעשה כדינו מטעם שאין
כפול או מעשה קודם לתנאי או לאו קודם להן שלא נעשה כתנאי בני גד ובני ראובן אינו מבטל
המעשה בין בגט בין בקדושין בין בדיני ממונות התנאי בטל והמעשה קיים אף על פי שברור לן
ומוכיח הדבר שלדבר התנאי דיבר מאחר ששינה מדרך המבטלים בתורת התנאי אין מחשבתו
כלום ][..
 .28ר' אליעזר ממיץ )צרפת ,מאה  ,(12יראים ,סימן ז )דפוס ישן רטו(
שהרי תנאי שלא נעשה כדינו מטעם שאינו כפול או מעשה קודם לתנאי או לאו להין שלא נעשה
כתנאי בני גד ובני ראובן אינו מבטל מעשה בין בגט בין בקדושין בין בדיני ממונות התנאי בטל
והמעשה קיים ,אעפ"י שברור לנו ומוכיח הדבר שלדעת התנאי דבר מאחר שקדש כדרך
המקדשים ושינה מדרך תורת התנאי אין מחשבתו כלום.
 .29ראב"ד ,כתוב שם ,ביצה י ,א
אמר אברהם [..] :עתה אגלה את הסוד הנעלם מבני אדם שהראשונים לא פירשוהו כי כל מה
שאמרו חכמים בתנאי כפול ותנאי קודם למעשה והן קודם ללאו ותנאי ומעשה בדבר אחד,
כדאיתנהו במי שאחזו קורדיקוס ]גיטין דף עה א[ ,ומעשה דאפשר לקיומיה על ידי שליח
כדאיתא בכתובות ]דף עד א[ בענין חליצה מוטעת ,כל אלה לא נאמרו אלא כשהמעשה נעשה
מיד ,כעין נתינת גט וחליצת יבם שאין התנאי מבטל המעשה למפרע אלא אם כן נעשה כראוי
וכחוק ,כעין תנאי בני גד ובני ראובן שהיו מבקשין ממשה ע"ה שיתן להם נחלתם מיד ועל כן
הוצרך משה לכפול את התנאים שאם לא יקיימו אותן יטלו אותה הנחלה מידם .וכן דקדק בתנאי
קודם למעשה שהוא חוזק התנאי ,ובהן קודם ללאו הואיל והמעשה נעשה מיד אם קדם הלאו
אין בו כח לעקור המעשה ,וכן בתנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר שכיון שהמעשה נעשה מיד
איך יתנה עליו מגופו לסתרו ,כגון על מנת שתחזירי לי את הנייר ]גיטין דף עה א[ ,ואף על גב
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דמסקנא דההיא מטעמא אחרינא אסיקנא מכל מקום ילפינן מינה למילי אחריני היכא דליכא על
מנת אלא באם דלא הוי תנאי .מעתה כל התנאים שבעולם שהן באים לעקור את המעשה כגון
נתינת גט לידה או קדושין וחליצת יבם שנעשו מיד ,וכן בנתינת ממון שהוא ניתן מיד ,אם אמר
אדם לחבירו הילך מנה זה ויהיה שלך אם לא באתי מכאן ועד יום פלוני אם לא כפל תנאו או לא
דקדק בעניני התנאים אינו תנאי ][..
 .30ר' שלמה זלמן אויערבך )ירושלים ,מאות  ,(19-20שו"ת מנחת שלמה ,חלק א,
סימן פ
ח( ונראה דיתכן שלפי חוקי התורה היינו צריכים לומר דאי אפשר כלל לעשות מעשה שיהי'
תלוי ועומד בקיום של תנאי ,ואף שיכול אדם ליתן לאשה כסף קדושין ולומר לה שלא תתקדש
אלא לאחר ל' יום ,וכמו כן יכול גם לומר לה שלא תתקדש לו אלא לאחר שירדו גשמים או
לאחר שתתן לו מאתים זוז ואינו זקוק כלל בזה לשום חוק מחוקי התנאים ,היינו מפני שאינו
עושה את הקדושין אלא לאחר ל' או לאחר שתתן לו המאתים זוז ,אבל אם אמר לה הרי את
מקודשת לי בטבעת זו "אם" תתני לי מאתים זוז אף שהקדושין חלין רק לאחר שתקיים את
התנאי ותתן ,מ"מ את עיקר מעשה הקדושין הוא עושה שפיר מעכשו רק דין הוא דאפשר
להוסיף תנאי וגם לתלות את המעשה בקיום התנאי ולכן אין הקדושין חלים אלא לאחר קיום
התנאי ,וכ"ש באומר מעכשו או בעל מנת דחשיב נמי כאומר מעכשו יכולים ודאי לומר דאי לאו
דילפינן מבני גד ובני ראובן לא היה אפשר כלל לעשות מעשה שהוא חל מעכשו ובכל זאת יהי'
תלוי ועומד בקיומו של תנאי ,ואף שגם זה אינו מתנגד כלל לשכל האנושי ,מ"מ בתוך מסגרת
החוקים שקבעה תוה"ק בגדרי הקנינים והמעשים שפיר מסתבר דאי לאו דילפינן מבני גד ובני
ראובן לא היינו יודעים שיש מציאות של חלות מסוג זה ][..
ונמצא שלפי"ז עיקר כוונת התוס' הוא כך דהא מוכח מכל הש"ס שאי לאו דילפינן מבני גד ובני
ראובן והיינו אומרים שאי אפשר לעשות מעשה על תנאי ,מ"מ אם התנה אין אנו אומרים שכל
המעשה יהי' לגמרי בטל אלא היינו אומרים להיפך שהמעשה קיים והתנאי בטל ,והיינו משום
דאף שלפי מחשבתו דמהני תנאי חזינן שפיר דקפיד על כך ,מ"מ יתכן שאם היה יודע שאי אפשר
כלל לעשות מעשה על תנאי אפשר שהיה מוותר לגמרי על תנאו ,ולפיכך מצרכינן דוקא תנאי
כפול והן קודם ללאו ואם לא עשה כן אין אנו אומרים שהכל בטל אלא אומרים שהמעשה קיים
והתנאי בטל ][..
ואדרבה מבואר בכמה מקומות בתוס' דהא דבעינן תנאי כפול והן קודם ללאו ותנאי קודם
למעשה הוא דבר של סברא ,ועוד יותר קשה דגם לפי תירוצם עדיין נשאר קשה דבר זה,
דבשלמא גבי מתנה ע"מ שכתוב בתורה דאי אפשר כלל להתנות תנאי זה אמרינן שפיר דאפשר
שהיה מוותר לגמרי על התנאי ולפיכך תנאו בטל ,משא"כ באותם הדברים שהזכרנו הרי ברור
הדבר דלאחר שכבר ילפינן מבני גד ובני ראובן דאפשר לעשות מעשה על תנאי מסתבר דהן
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אמנם דכיון דחדוש הוא קפדינן שיתנה את התנאי מפורש וברור דומיא דתנאי ב"ג וב"ר =בני גד
ובני ראובן= אבל מ"מ אף אם לא התנה כ"כ ברור הרי אנן סהדי דאילו היה יודע שאין ערך
לתנאו שהוא מתנה לא הי' מוותר כלל על התנאי והיה רוצה ודאי בביטול המעשה ולעשותו
מחדש ע"י תנאי מפורש וברור ,וכיון שכן מ"ט אמרינן שהמעשה קיים ותנאו לגמרי בטל,
ובשלמא אם ננקוט כהקצוה"ח שגם אם התנאי לא נעשה כהלכתו חייבין עכ"פ בקיומו אפשר
דכיון שאין אנו מבטלין לגמרי את תנאו שהתנה לעשותו כפטומי מילי בעלמא רק אמרינן דכיון
שלא התנה כ"כ ברור לא אלים כ"כ לבטל מעשה ניחא קצת ,אבל לפי מה שנתבאר דמוכח
מהרמב"ם שלא כהקצוה"ח קשה ,ותו דאף גם להקצוה"ח עדיין לא תעלה ארוכה דהתינח בתנאי
של מאתים זוז וכדומה ,אבל אם מקדשה על תנאי שירדו גשמים והקדים מעשה לתנאי או לאו
קודם הן עדיין קשה דאיך עושין את דבריו לפטומי מילי והיא מתקדשת לו נגד רצונו גם אם לא
ירדו גשמים ,ואף אם מי שהוא יתעקש לומר גם בזה דאפשר שאם היינו אומרים לו בשעת
מעשה שהתנאי שלו אין לו ערך מפני שלא ידע להתנותו כדין ,אפשר שלא הי' רוצה להמתין עד
שילמד דיני תנאים אלא היה מוותר לגמרי על התנאי והיה מקדשה סתם בלי שום תנאי ,דמ"מ
התינח בקדושין אפשר לומר על צד רחוק שיתכן שלא הי' רוצה להמתין והי' מקדשה סתם בלי
שום תנאי ,אבל בגירושין שרק בדידיה תליא מילתא הלא ברור הדבר שאם היה יודע דתנאו לא
נעשה כהלכה ואין לו שום ערך שהיה רוצה ודאי בביטול המעשה ,כיון שאם יחזור וירצה
לגרשה סתם בלא שום תנאי הרי יוכל שפיר לעשותו תמיד בכל עת ובכל שעה שירצה ,וכן אם
נותן לחברו מתנה על תנאי וכדומה מהדברים שכל המעשה תלוי רק בדעת בעל התנאי מה טעם
תנאו בטל והמעשה קיים בע"כ נגד דעתו ורצונו ][..
וכיון שכן נראה דהא גופא שיכולים לעשות מעשה בלא שום שיור בגוף הדבר ואעפי"כ יהי'
דבר מן החוץ שכל קיום המעשה תלוי בו הרי זה חדוש גדול וחשיב כאילו אתי דיבורא של
התנאי ומבטל את המעשה שנעשה בלא שיור ,אלא שאעפי"כ ילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן
דמהני שפיר תנאי ,ולכן כל שהתנה בלשון תנאי ,כלומר שלא שייר בגוף הדבר אמרינן שהמעשה
הוא העיקר ולא אלים כלל התנאי לבטל את המעשה אלא א"כ נעשה דוקא בכל דקדוקי התנאים
דומיא דהתם ] [..ואף שמבואר דבאומדנא דמוכח לא בעינן למשפטי התנאים ,והיינו נמי משום
דכיון שאנן סהדי שזה עיקר רצונו נעשה כשיור בגוף הדבר ,מ"מ צ"ל דבחליצה כיון שמצד
הדין חייב שפיר לחולצה גם אם לא תתן מאתים זוז לפיכך אין זה חשיב כאומדנא דמוכח ,ואין
ה"נ דבכה"ג שאינו חייב כלל מן הדין לחולצה ואנן סהדי דאינו חולץ לה אלא מחמת הכסף
דשפיר נעשה כשיור בגוף הדבר ][..
מכל האמור נראה ,דכל שלא עשה את תנאו שיור בגוף הדבר ,והתנה את התנאי שלא לפי
משפטי התנאים ,וגם מעיקרא לא היה שום גילוי דעת מצד המתחייב שהוא רוצה בקיום המעשה
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ולהיות חייב בקיום התנאי ,אית לן למינקט שהמעשה קיים והתנאי בטל לגמרי ואין שום חיוב
לקיימו ][..
 .31ר' חיים הלוי סולובייצ'יק )ליטא ,מאות  ,(19-20חידושי הגר"ח ,בבא מציעא
]ראה גם חידושיו לרמב"ם ,הלכות אישות ו ,ד[ )מצולם בנספח(
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